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Bab 1 : Terkait Hukum Keluar Masuk Kota Zona 
Merah dan Meniadakan Shalat Berjamaah di Masjid, 
serta Hukum Qunut Nazilah 

 
Baru-baru saja WHO menyatakan bahwa virus 

corona (covid 19) telah meningkat derajat 
penyebarannya dari wabah menjadi epidemi dan 
akhirnya sekarang menjadi pendemi. Yaitu 
penyebarannya sudah internasional, dan negara-
negara internasional gagal dalam membendung 
penyebaran tersebut. Kasus telah mencapai lebih dari 
100 ribu kasus hingga saat ini, dan kematian telah 
mencapai ribuan. Yang menjadi specific dari covid 19 
adalah penyebarannya yang begitu cepat dan begitu 
mudah, berbeda dengan virus-virus yang 
sebelumnya. Dan qodarullah kota Jakarta tercinta 
telah terjangkiti wabah covid 19, dan setiap hari 
semakin banyak yang terjangkiti.  
Berikut beberapa permasalahan fikih yang berkaitan 
dengan tersebarnya virus corona. 
 

A. Terkait masuk dan keluar dari kota wabah 
Pertama : Jika mendengar ada corona terjadi di 
sebagian kota maka orang-orang yang berada di luar 
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kota tersebut tidak boleh masuk ke kota tersebut. 
Nabi bersabda : 

َا َفَال  َْرٍض، َوأَنـُْتْم ِ ِ َْرٍض، َفَال تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع  ِ ْعُتْم ِبِه  فَِإَذا مسَِ
  َختُْرُجوا، ِفرَارًا ِمْنهُ 

“Jika kalian mendengar tentang thoún di suatu 
tempat maka janganlah mendatanginya, dan jika 
mewabah di suatu tempat sementara kalian berada di 
situ maka janganlah keluar karena lari dari thoún 
tersebut” (HR Al-Bukhari 3473 dan Muslim no 2218) 
Adapun hikmah dari tidak ke areal tersebut agar tidak 
tertular, sebagaimana sabda Nabi shallallahu álaihi 
wasallam  

  ْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن اْألََسدِ ِفرَّ ِمَن اْلمَ 

“Larilah dari orang yang kusta sebagaimana engkau 
lari dari singa” (HR Ahmad no 9722 dan dishahihkan 
oleh al-Arnauth dan Al-Albani di As-Shahihah no 783) 
Ini menunjukan seseorang berusaha dengan 
sungguh-sungguh agar menghindar dari orang yang 
sedang berpenyakit menular, karena Nabi shallallahu 
álaihi wasallam menyuruh untuk lari seperti lari dari 
ganasnya singa. Dan Allah berfirman : 

َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ  ِ   َوَال تـُْلُقوا 
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“Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke 
dalam kebinasaan” (QS Al-Baqoroh : 195) 
Kedua : Barang siapa yang berada di lokasi wabah 
maka tidak boleh keluar dari lokasi tersebut jika 
karena ingin menghindar, karena sabda Nabi di atas. 
Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para 
ulama tentang sebab larangan ini, diantaranya  : 
Pertama : Agar wabah tersebut tidak lebih luas 
penyebarannya. Nabi shallallahu álaihi wasallam 
bersabda : 

ِصحِّ 
ُ
ْمِرَض َعَلى امل

ُ
   َال ُتورُِدوا امل

“Dan janganlah membawa onta yang sakit kepada 
onta yang sehat” (HR Al-Bukhari no 5774 dan Muslim 
no 2221) 
Kedua : Jika semua orang sepakat untuk keluar dari 
lokasi maka jadilah orang yang tidak mampu untuk 
keluar -karena sudah parah- tidak akan ada yang 
mengurusi mereka, baik dalam kondisi ia sakit atau 
setelah ia meninggal. Yaitu jika dia sakit tidak ada 
yang merawatnya, dan jika ia meninggal maka tidak 
ada yang menguburkannya. 
Ketiga : Jika dibolehkan untuk keluar dari lokasi 
wabah maka orang-orang yang kuat akan keluar dan 
tentu ini akan menghancurkan hati orang-orang yang 
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tidak mampu keluar karena mereka ditinggalkan oleh 
saudara-saudara mereka. Demikian juga semakin 
memasukan rasa takut ke dalam hati mereka. 
Keempat : Dengan tidak keluar maka orang-orang 
yang bertahan hidup mampu untuk memiliki 
kemampuan menghadapi penyakit tersebut dengan 
kondisi cuaca yang ada. Bisa jadi jika mereka keluar 
kondisinya bisa berbeda. Berkaitan dengan corona 
ternyata lebih banyak yang bertahan hidup daripada 
yang meninggal. 
Kelima : Sangat memungkinkan bahwa orang yang 
keluar lantas selamat maka ia akan berkata, 
“Seandainya aku bertahan (tidak keluar) tentu aku 
akan terkena wabah”, dan sebaliknya yang terkena 
wabah akan berkata, “Seandainya aku keluar tentu 
aku akan selamat”. Dan perkataan “seandainya” yang 
seperti ini dilarang oleh syariát. (Lihat poin kedua 
hingga kelima di Fathul Baari 10/189) 
Keenam : Orang yang keluar akan melewatkan dirinya 
dari kesempatan untuk meraih pahala mati syahid. 
Karena jika ia bertahan dengan sabar maka ia akan 
mendapatkan pahala mati syahid apakah ia 
meninggal ataukah sakit lalu sembuh, atau tidak 
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terkena wabah sama sekali. (Lihat : Al-Fatawa al-
Fiqhiyah al-Kubro 4/10-11) 
Karena barang siapa yang bersabar untuk tidak keluar 
dari lokasi wabah karena mencari wajah Allah maka ia 
mendapatkan pahala mati syahid meskipun ia 
selamat, dengan syarat ia tidak mengeluh. 
Ibnu Hajar al-Haitami berkata : 

َا ُيْكَتُب ِلَمْن ملَْ َخيْرُْج  ِمْن بـََلِد الطَّاُعوِن، َوأَقَاَم قَاِصًدا َأنَّ َأْجَر الشَِّهيِد إمنَّ
َِّ ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل   رَاِجًيا ِصْدَق َوْعِدِه َعارِفًا أَنَُّه إْن َوَقَع َلُه أَْو َصَرَفُه ثـََواَب ا

ٍر ِبِه إْن َوَقَع ِبهِ  َِّ َغْريَ ُمَتَضجِّ  َعْنُه فـَُهَو بِتَـْقِديِر ا
“Pahala mati syahid hanyalah tercatat bagi orang 
yang tidak keluar dari daerah wabah thoún, dan ia 
menetap karena mencari pahala dari Allah, berharap 
janji Allah, menyadari bahwa jika wabah tersebut 
menimpanya atau terhindar darinya semuanya 
dengan taqdir Allah, dan ia tidak mengeluh jika 
menimpanya” (Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro 4/14) 

Lari keluar dari lokasi wabah merupakan dosa 
besar, karena disamakan seperti lari dari medan 
pertempuran, sementara lari dari medan 
pertempuran merupakan dosa besar. Nabi shallallahu 
álaihi wasallam bersabda : 
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  اْلَفارُّ ِمَن الطَّاُعوِن، َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّْحفِ 

“Orang yang lari dari wabah tho’un seperti orang yang 
lari dari medan pertempuran” (HR Ahmad no 14477 
dan dinilai hasan lighoirihi oleh al-Arnauth dan juga 
al-Albani di as-Shahihah no 1292) 
Ketiga : Yang dilarang adalah lari dari lokasi wabah 
karena ingin terhindar dari wabah, yaitu berdasarkan 

sabda Nabi  ُِفرَارًا ِمْنه “karena lari dari wabah”. Adapun 

jika seseorang keluar dari lokasi wabah karena ada 
keperluan lain maka hal ini tidaklah mengapa. Contoh 
ia keluar dari lokasi wabah karena ada tugas dan 
pekerjaan, atau karena harus menjenguk orang tua 
dan karena hal-hal yang lain, yang tentunya hanya 
Allah yang mengetahui niatnya yang sesungguhnya. 
An-Nawawi berkata : 

َوَغَرٍض  َواتـََّفُقوا َعَلى َجَواِز اْخلُُروِج ِبُشْغٍل    ...ِبهِ   سَ َْ   الَ فَ   ضٍ ارِ عَ لِ   جُ وْ رُ أما اخلُْ 
 َغْريِ اْلِفرَارِ 

“Adapun keluar dari lokasi wabah karena ada 
keperluan (bukan untuk menghindar dari wabah) 
maka tidak mengapa….dan para ulama sepakat akan 
bolehnya keluar karena pekerjaan atau tujuan lain 
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selain menghindar dari wabah” (Al-Minhaaj Syarh 
Shahih Muslim 14/205-207) 
Ibnu Hajar al-Ásqolani berkata : 

َيََّأ  َ َضٍة َال لَِقْصِد اْلِفرَاِر َأْصًال َويـَُتَصوَُّر َذِلَك ِفيَمْن  َوَمْن َخرََج ِحلَاَجٍة ُمَتَمحِّ
َا ِإَىل بـََلِد ِإقَاَمِتِه َمَثًال َوملَْ َيُكنِ لِلرَِّحيِل   الطَّاُعوُن َوَقَع فَاتـََّفَق ِمْن بـََلٍد َكاَن ِ

 ُوُقوُعُه ِيف أَثـَْناِء َجتِْهيزِِه فـََهَذا ملَْ يـَْقِصِد اْلِفرَاَر َأْصًال َفَال َيْدُخُل ِيف النـَّْهيِ 

“Barang siapa yang keluar karena murni kebutuhan 
bukan sama sekali karena hendak menghindar dari 
wabah, dan kondisi ini bisa tergambarkan pada orang 
yang hendak bersiap bersafar dari suatu negeri yang 
ditinggalinya menuju negeri tempa menetapnya 
misalnya, dan wabah thoún belum mewabah, lalu 
tiba-tiba bertepatan muculnya wabah dengan 
kondisinya yang hendak bersafar, maka orang ini 
sama sekali tidak bermaksud untuk menghindar dari 
wabah, maka ia tidak termasuk dalam larangan” 
(Fathul Baari 10/188) 
Namun tetap saja seseorang yang merasa sehat 
ketika harus meninggalkan kota wabah karena ada 
keperluan maka hendaknya ia benar-benar 
memperhatikan segala kemungkinan, jangan sampai 
ia malah memindahkan virus yang masih dalam masa 
inkubasi dalam dirinya. Jika dia pun harus keluar maka 
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jangan berkontak dengan siapapun hingga selesai 
masa inkubasi (sekitar 2 minggu) untuk memastikan 
bahwa ia telah sehat dan bebas corona. Wallahu 
a’lam. 
Keempat : Jika ternyata wabah sudah menyebar dan 
kasusnya sama antara kota A dan kota B atau serta 
kota C, maka tidak mengapa seseorang masuk dan 
keluar dari dan menuju kota-kota tersebut, karena 
sama hukumnya, sama-sama lokasi wabah. Ibnu Hajar 
al-Haitami 

َلْو َعمَّ إْقِليًما ملَْ َحيْرُْم اْخلُُروُج ِمْن بـَْعِض قـَُراُه إَىل بـَْعٍض؛ ِألَنَُّه َال ِفرَاَر ِحيَنِئٍذ 
 أَْلبَـتَّةَ 

“Jika wabah telah meliputi suatu negara maka tidak 
mengapa keluar dari satu daerahnya ke daerah yang 
lain, karena pada kondisi demikian tidak ada bentuk 
lari lagi” (Al-Fataawa al-Fiqhiyah al-Kubro 4/11) 
 

B. Terkait shalat berjamaáh 
Pertama : Boleh meninggalkan shalat berjamaáh dan 
shalat jumát. 
Jika kota telah ditetapkan sebagai kota wabah, dan 
sudah semakin banyak korban maka tidak mengapa 
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seseorang untuk tidak shalat berjamaáh dan bahkan 
tidak mengapa untuk meninggalkan shalat jumát. 
Hal ini karena diantara hal yang bisa menjadikan 
kewajiban berjamaáh adalah hujan, takut, sakit, angin 
kencang, dan semisalnya, maka bagaimana lagi 
dengan kawatir dengan virus yang bisa menimbulkan 
kematian dan tersebar begitu cepat.  
Kaidah pertama : Semua udzur yang membolehkan 
untuk meninggalkan shalat berjamaáh itulah juga 
udzur untuk membolehkan meninggalkan shalat 
jumát 

ى لَ عَ   ةُ عَ مْ اجلُْ   بُ جتَِ   الَ ، فَ ةِ عَ مْ اجلُْ   كِ رْ  تَـ ِيف   ارٌ ذَ عْ أَ   يَ ، هِ ةِ اعَ مَ اجلَْ  كِ رْ  تَـ ِيف   ارٌ ذَ عْ أَ 
  هُ لَ  نْ ى مَ لَ عَ  الَ ، وَ رٌ طَ مَ  هِ قِ يْ رِ  طَ ِيف  نْ ى مَ لَ عَ  الَ ، وَ هِ الِ مَ  وْ أَ  هِ سِ فْ ى نَـ لَ عَ  فٍ ائِ خَ 
 هُ اعَ يَ ضَ  افُ خيََ  ضٌ يْ رِ مَ 

“Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan 
shalat berjamaáh itulah udzur untuk meninggalkan 
shalat jumát. Maka tidak wajib jumát bagi orang yang 
takut atas (keburukan menimpa) dirinya, atau 
menimpa hartanya, demikian juga orang yang 
kehujanan dalam perjalanannya (menunju masjid), 
demikian orang yang sedang mengurusi orang sakit 
yang dikawatirkan akan terlalaikan (jika ia 
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meninggalkannya untuk shalat jumát)” (Al-Bayaan fi 
madzhab al-Imam Asyafií 2/545) 
Kaidah kedua : Udzur-udzur tersebut bersifat umum 
yaitu semua hal yang menimbulkan kesulitan. An-
Nawawi berkata : 

َب اْألَْعَذاِر ِيف تـَْرِك اْجلُُمَعِة َواْجلََماَعِة لَْيَس َخمُْصوًصا َبْل ُكلُّ َما حلََِق   َ َأنَّ 
 ِبِه َمَشقٌَّة َشِديَدٌة فـَُهَو ُعْذٌر َواْلَوَحُل ِمْن َهَذا

“Sesungguhnya permasalahan udzur-udzur yang 
membolehkan meninggalkan shalat jumát dan shalat 
berjamaáh bukanlah udzur khusus, akan tetapi semua 
yang mendatangkan kesulitan yang berat maka 
termasuk udzur. Dan becek termasuk udzur” (Al-
Majmuu’ Syarh al-Muhadzzab 4/384) 
 Jika becek dan hujan saja bisa menjadi udzur 
untuk meninggalkan shalat jumát dan shalat 
berjamáah maka apalagi kawatir terkena penyakit 
korona yang bisa merenggut nyawa, bukan nyawa 
sendiri bahkan nyawa keluarga dan banyak orang 
(karena resiko penularan yang begitu cepat). 
Demikian juga orang yang sakit dan yang kawatir 
terkena penyakit maka boleh meninggalkan shalat 
berjamaáh dan shalat jumát. 
Al-Mardawi berkata : 
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{َويـُْعَذُر ِيف تـَْرِك اْجلُُمَعِة َواْجلََماَعِة اْلَمرِيُض} ِبَال نِزَاٍع، َويـُْعَذُر أَْيًضا ِيف 
 تـَرِْكِهَما ِخلَْوِف ُحُدوِث اْلَمَرضِ 

“Dan orang yang sakit diberi udzur untuk 
meninggalkan shalat jumát dan shalat berjamaáh 
tanpa ada perselisihan. Dengan diberi udzur juga 
untuk meninggalkan shalat jumát dan shalat 
berjamaáh karena ketakutan munculnya penyakit” 
(Al-Inshoof 2/300) 
Jika seseorang boleh meninggalkan shalat berjamaáh 
karena makanan yang sudah hadir dan juga karna 
menahan buang air karena pikirannya tersibukan 
tidak bisa khusyu’, maka terlebih lagi ketakutan 
terhadap virus corona. Bagaimana seseorang shalat 
sementara pikirannya paranoid terhadap dirinya dan 
orang-orang disekitarnya. Terlebih lagi virus corona 
tidak kelihatan, dan juga orang yang terjangkiti virus 
tersebut bisa jadi tidak langsung nampak tanda-
tandanya. Bisa jadi ia merasa sehat ternyata ia 
terjangkiti, lantas ia berinterakasi dengan orang-
orang lain  akhirnya ia ikut menularkan virus tersebut. 
Nabi bersabda : 
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Juga berdasarkan kaidah fikih   َدْفُع اْلَمَضارِّ ُمَقدٌَّم َعَلى َجْلِب
 Menolak kemudorotan didahulukan daripada“ اْلَمَصاِلحِ 

meraih kemaslahatan” 
Alhamdulillah ulama al-Lajnah ad-Daimah (Arab 
Saudi) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 7 
Rajab 1441 (12 Maret 2020) yang berkaitan dengan 
virus corona, diantara poin-poin fatwa tersebut : 

 ةِ عَ مُ اجلُْ  دِ وْ هُ شُ  مِ دَ  عَ ِيف  هُ لَ  صُ خَّ ريَُ فَ  هُ ريَْ غَ  رُّ ضُ يَ  وْ أَ  رَ رَّ ضَ تَ يَـ  نْ أَ  يَ شِ خَ  نْ مَ 
 ،هَ جَ امَ   نُ ابْ   اهُ وَ ) رَ ارَ رَ ضِ   الَ وَ   رَ رَ ضَ   (الَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى هللاُ لَّ صَ   هِ لِ وْ قَ لِ   ةِ اعَ مَ اجلَْ وَ 
 اتٍ عَ كَ َر  عَ بَ رْ راً أَ هْ ا ظُ هَ يْـ لِّ صَ يُ  هُ نَّ إِ فَ  ةِ عَ مُ اجلُْ  دِ هَ شْ يَ  ا ملَْ ذَ إِ  رَ كِ ا ذُ مَ  لِّ  كُ ِيف وَ 

“Barangsiapa yang kawatir mendapatkan 
kemudorotan atau memberi kemudorotan kepada 
orang lain maka ia diberi keringanan untuk tidak 
menghadiri shalat jumát dan shalat jamaat, 

berdasarkan sabda Nabi  ََال َضَرَر َوَال ِضَرار “Tidak boleh 

melakukan mudorot pada diri sendiri dan juga 
memudorotkan orang lain” (HR Ibnu Majah). Dan 
pada kesemuanya jika seseorang tidak menghadiri 
shalat jumát maka ia menggantinya dengan shalat 
dzuhur 4 rakaát” (https://www.spa.gov.sa/2047028) 
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Kedua : Apakah dalam azan sudah perlu 
mengucapkan “Sholluu fii Rihaalikum” (Shalatlah 
kalian di rumah-rumah kalian)”? 
Jika memang wabah sudah mencapai tingkat 
penyebaran yang tinggi di sebuah kota maka tidak 
mengapa muadzin tatkala mengumandangkan adzan 
mengucapkan lafal tersebut, agar orang-orang shalat 
di rumah-rumah mereka. 
 
Ketiga : Boleh shalat memakai masker 
Hukum shalat dengan menutup mulut adalah makruh 
menurut 4 madzhab (Lihat : Badaí Ash-Shanai’ 1/216, 
Syarh Mukhtashor al-Kholil 1/250, Al-Majmuu’ 3/179, 
dan Al-Mughni 1/419) karena menyerupai orang-
orang majusi tatkala beribadah atau karena bentuk 
berlebihan dalam beribadah. Hal ini berdasarkan 
hadits Abu Hurairah radhiallahu ánhu bahwasanya 
Nabi shallallahu álaihi wasallam melarang  di dalam 
shalat 

 اهُ أْن يـَُغطَِّي الرجُل فَ 

“Seseorang menutup mulutnya” (HR Abu Daud no 
643 dan Ibnu Majah no 966, dan dihasankan oleh Al-
Arnauuth dan al-Albani di al-Misykaah no 764) 
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Namun hukum ini berubah jika ada kebutuhan seperti 
jika seseorang menguap maka ia bisa menutup 
mulutnya (Lihat Maáalim as-Sunan, al-Khottobi 
1/179), demikian juga jika karena pekerjaannya (Lihat 
Mawahibul Jalil 1/503), atau karena penyakit (Lihat 
Majmuu Fataawa Ibn Baaz 11/114), maka demikian 
pula jika ia takut tertular penyakit atau takut 
menularkan penyakit.  
Jika wabah di suatu kota belum parah dan masih 
memungkinkan untuk shalat berjamaáh maka tidak 
mengapa seseorang shalat sambil memakai masker.  
 
Ketiga : Hukum qunut nazilah disaat wabah menyebar 
kuat 
Para ulama sepakat disyariátkannya qunut jika ada 
musibah (nazilah) yang menimpa kaum muslimin. 
Hanya saja mereka berselisih bagaimana jika musibah 
tersebut adalah wabah?. Secara umum para ulama 
berselisih menjadi dua pendapat. 
Pertama : Dianjurkan untuk qunut nazilah meskipun 
karena wabah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama 
(Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiíyah).  
An-Nawawi berkata : 
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ٍء َوَعَطٍش َوَضَرٍر  زَِلٌة َكَعُدوٍّ َوَقْحٍط َوَوَ َ الصَِّحيُح اْلَمْشُهوُر أَنَُّه ِإْن نـَزََلْت 
يِع الصََّلَواِت اْلَمْكُتوبَةِ ظَاِهٍر ِيف اْلمُ   ْسِلِمَني َوَحنِْو َذِلَك قـَنَـُتوا ِيف مجَِ

“Dan yang benar dan masyhur bahwasanya jika 
terjadi musibah seperti musuh (yang menyerang), 
musim kekeringan, wabah, dan kemudorotan yang 
jelas pada kaum muslimin dan musibah yang 
semisalnya maka kaum muslimin melakukan qunut di 
seluruh shalat lima waktu” (Al-Minhaaj Syarh Shahih 
Muslim 5/176) 
Asy-Syirbini berkata : 

ِقي  َ ُيَسنُّ (اْلُقُنوُت) بـَْعَد التَّْحِميِد (ِيف) اْعِتَداِل َأِخريٍَة (َسائٍِر) َأْي 
ِت لِلنَّ  ْلُمْسِلِمَني َخْوٌف َأْو َقْحٌط أَْو (اْلَمْكُتوَ ِ ازَِلِة) الَِّيت نـَزََلْت َكَأْن نـََزَل 

ٌء أَْو َجرَاٌد أَْو َحنُْوَها   َوَ

“Disunnahkan untuk qunut setelah “samiállahu liman 
hamidah rabbana lakal hamdu” di i’tidal rakaat yang 
terakhir di seluruh shalat lima waktu karena ada 
nazilah (musibah) yang menimpa. Seperti kaum 
muslimin ditimpa dengan ketakutan, musim kering, 
wabah, belalang, dan yang semisalnya” (Mughnil 
Muhtaaj 1/317) 
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Kedua : Tidak dianjurkan untuk qunut nazilah jika 
karena wabah, dan ini adalah pendapat madzhab 
Hanbali. 
Al-Buhuti berkata : 

ِء ِيف اْألَْظَهِر، ِألَنَُّه ملَْ يـَثْـُبْت اْلُقُنوُت ِيف طَاُعوِن َعَموَ  اَس،  َال يـَْقُنُت ِلَرْفِع اْلَوَ
 َوَال ِيف َغْريِِه َوِألَنَُّه َشَهاَدٌة ِلْألَْخَياِر، َوَال ُيْسَأُل َرفْـُعهُ 

“Tidak qunut untuk menghilangkan wabah menurut 
pendapat hambali yang lebih kuat, karena tidak ada 
dalil adanya qunut dikarenakan thoún áwamis dan 
thoún yang lainnya, dan karena wabah adalah pahala 
mati syahid bagi orang-orang yang baik, dan tidak 
berdoa untuk menghilangkannya” (Syarh Muntahaa 
al-Irodaat 1/242) 

Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur 
(mayoritas) ulama, karena asalnya kita disyariátkan 
untuk berdoa dalam rangka menghilangkan musibah. 
Para ulama (termasuk ulama madzhab Hanbali) 
sepakat jika ada musuh yang menyerang maka maka 
boleh untuk melakukan qunut nazilah, padahal 
datangnya musuh juga merupakan sebab untuk 
meraih pahala mati syahid. Jika demikian maka boleh 
juga qunut untuk dihilangkannya wabah, meskipun 
wabah juga merupakan sebab mati syahid. Demikian 
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juga jika boleh qunut karena musim kering maka 
wabah lebih berbahaya.  

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama 
al-Lajnah ad-Daaimah (Arab Saudi). Mereka berkata : 

  وَ هُ  لْ بَ  عُ رَ شْ يُ  الَ فَ  سِ مْ اخلَْ  اتِ وَ لَ الصَّ  نَ ا مِ هَ ريِْ  غَ ِيف وَ  حِ بْ  الصُّ ِيف  تُ وْ نُـ قُ ا الْ مَّ أَ 
  هُ نَّ إِ ا فَ هَ وِ حنَْ   وْ أَ   ءٍ َ وَ   وْ أَ   قٍ رْ غَ   وْ أَ   وٍّ دُ عَ   نْ مِ   ةٌ لَ زِ َ   ْنيَ مِ لِ سْ مُ لْ ِ   لَ زَ ا نَـ ذَ إِ   الَّ إِ   ةٌ عَ دْ بِ 
 كَ لِ ذَ  عِ فْ رَ لِ  تُ وْ نُـ قُ الْ  عُ رَ شْ يُ 

“Adapun qunut dalam shalat subuh dan shalat-shalat 
lima waktu yang lainnya maka tidak disyariátkan, 
bahkan itu adalah bidáh. Keculai jika ada musibah 
yang menimpa kaum muslimin seperti datangnya 
musuh, atau tenggelam (karena banjir dan lainnya-
pen), atau wabah, atau yang semisalnya, maka 
disyariátkan qunut untuk diangkatnya musibah 
tersebut” (Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah 7/46 no 
2222) 
Catatan : 

- Para ulama berselisih apakah qunut nazilah 
dilakukan di semua shalat ataukah sebagian 
shalat saja?. Sebagian ulama hanya 
membolehkan qunut di shalat jahriyah saja (ini 
pendapat ulama Hanafiyah, lihat Hasyiat Ibni 
Ábidin 2/11). Sebagian ulama membolehkan 
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qunut nazilah kecuali shalat jumát karena 
dicukupkan doanya Khothib dalam khutbah (ini 
pendapat yang mu’tamad di madzhab hanbali, 
lihat Syarh Muntahal Irodaat 1/242). Dan 
sebagian ulama membolehkan qunut dilakukan 
di seluruh shalat wajib, baik shalat lima waktu 
maupun shalat jumát (ini adalah pendapat 
Syafiíyah, lihat Mughnil Muhtaaj 1/371, dan ini 
pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-Útsaimin 
lihat asy-Syarh al-Mumti’ 4/47) . 

- Dengan demikian boleh qunut pada semua shalat 
wajib, dan tidak mengapa juga qunut pada 
sebagian shalat saja. Dan qunutnya dilakukan 
pada rakaát yang terakhir ketika i’tidal (setelah 
mengucapkan “Rabbanaa walakal hamdu”) 

- Jika qunut di shalat sirriyah (seperti dzuhur dan 
ashar) maka imam tetap menjaharkan doa 
qunutnya dan para makmum tetap 
mengaminkan. 

 
Keempat : Hukum memakai hand sanitizer yang 
mengandung alcohol 70 persen, lantas tidak 
mencucinya kemudian shalat. 
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Hal ini diperbolehkan karena alkhohol bukan berarti 
pasti khomr. Memang khomer mengandung alcohol, 
akan tetapi tidak semua alcohol adalah khomr. 
Apalagi yang cairan yang mengandung alcohol 70 
persen maka itu bukan khomr. Lagi pula pendapat 
yang benar bahwasanya khomr pun tidak najis 
sehingga yang dilarang adalah jika diminum karena 
bisa memabukan. Apalagi alcohol bukan khomr. Jadi 
penggunaan hand sanitizer tidak membatalkan 
wudhu. (Jika seseorang yang menyentuh najis tidak 
batal wudhunya, tapi ia hanya tinggal membersihkan 
dirinya dari najis tersebut, apalagi menyentuh alcohol 
yang tidak najis). 
 
Kelima : Bolehnya shalat dengan merenggangkan 
shaf (saling menjauh dalam shaf) agar tidak 
bersentuhan. Tentu diantara kesempurnaan shalat 
adalah dengan merapatkan shaff, akan tetapi jika 
kondisinya darurat maka tidak mengapa sebagian 
kewajiban ditinggalkan apalagi perkara yang sunnah 
untuk ditinggalkan. 
Jika memang shalat berjamaah masih ditegakan di 
kota yang berwabah korona maka tidak mengapa bagi 
jamaáh untuk saling menjauh ketika shalat 
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dikarenakan kawatir terjadinya kontak fisik 
memudahkan penyebaran virus corona. 
 

C. Terkait Kegiatan Harian 
Pertama : Sebaiknya untuk tidak berjabat tangan 
ketika bertemu, dan hendaknya mencukupkan 
dengan salam dengan lisan saja. Karena yang paling 
utama dari salam adalah doa dengan ucapan lisan, 
adapun berjabat tangan maka ini dianjurkan, namun 
jika dikawatirkan bisa menjadi sarana penularan virus 
maka hendaknya ditinggalkan. 
 
Kedua : Sebaiknya mengurangi kegiatan di luar rumah 
yang menimbulkan banyak interaksi dengan orang 
lain. Jika terpaksa harus keluar karena tuntutan 
pekerjaan dan yang lainnya, maka hendaknya tetap 
berikhtiar dengan banyak mencuci tangan dan lain 
lain seuai arahan para ahli kesehatan. 
 
 
 
Catatan : 
Diantara kasih sayang Allah adalah semua kebiasaan 
amal shalih yang biasa kita kerjakan, jika ada halangan 
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syarí yang menjadikan kita tidak bisa 
melaksanakannya maka pahala tetap saja mengalir 
berdasarkan kebiasaan kita. Nabi shallallahu álaihi 
wasallam bersabda : 

  َكاَن يـَْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحاِإَذا َمِرَض الَعْبُد، أَْو َسافـََر، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما  
“Jika seorang hamba sakit atau bersafar maka tetap 
dicatat baginya seperti apa yang biasa ia kerjakan 
tatkala tidak bersafar dan tatkala sehat” (HR Al-
Bukhari no 2996) 
Maka jika kebiasaan kita adalah shalat berjamaah dan 
shalat jumát, maka meskipun sekarang kita tidak 
melakukannya, kita akan tetapi mendapatkan 
pahalanya, karena itu adalah kebiasaan kita. 
Jika sekarang kita tidak bisa berjabat tangan dengan 
saudara-saudara kita (untuk mencegah penularan) 
maka tetap saja dosa-dosa kita berguguran jika 
bertemu dengan saudara kita meski tanpa berjabat 
tangan. Hal ini karena kebiasaan ketika kondisi 
normal adalah berjabatan tangan. 
 
Penutup : 

Hendaknya kita bekerja sama dengan baik 
kepada pemerintah dalam usaha menghadapi ujian 
virus covid 19 (corona). Jika kerja sama tidak 



Hukum Seputar Covid 19 dalam Tinjauan Syari’ah 
______________________________________________________________________________ 

23-143 
 

dilakukan, dan sebagian orang tidak peduli dengan 
arahan tentu tujuan yang diharapkan lambat untuk 
tercapai. Bahkan bisa jadi tindakan yang salah dan 
ceroboh bisa menyebabkan tersebarnya virus 
semakin parah. Bapak Presiden dan Bapak Gubernur 
Jakarta (semoga Allah menjaga keduanya dalam 
kebaikan) telah memberi arahan untuk beribadah di 
rumah, maka hendaknya kita bisa menjalankannya 
karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil, bahkan 
sesuai dengan syariát. Terlebih lagi MUI telah 
mengeluarkan fatwa tentang hal ini, terutama bagi 
penduduk kota yang telah tersebar wabah seperti 
Jakarta, maka hendaknya diperhatikan dan 
dijalankan, dan jangan dipertentangkan dengan 
fatwa-fatwa yang yang tidak jelas yang menjadikan 
orang-orang meremehkan atau bahkan tidak 
mengindahkan keputusan dan arahan pemerintah. 
Perkaranya bukan perkara sepele, kekawatirannya 
bukanlah pada hal yang diragukan. Bukankah sudah 
berapa negara yang banyak jatuh korban?, padahal 
mereka juga sudah berusaha keras menjalankan 
arahan-arahan pihak-pihak ahli kesehatan. Di Jakarta 
bahkan sudah mengenai sebagian pejabat. Dan 
hampir seluruh kecamatan sudah ada yang 
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terjangkiti, maka hendaknya kita benar-benar bekerja 
sama karena Allah, agar semua bisa dilewati dengan 
baik. Jika tidak dikawatirkan maka dampaknya lebih 
parah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa 
melakukan kegiatan keagaaman dan keduniaan kita 
dengan normal kembali. 

Hendaknya marilah kita semua (termasuk 
penulis) untuk bertakwa kepada Allah, dan untuk 
meningkatkan ketakwaan. Karena tidaklah musibah 
menimpa kecuali karena dosa yang kita lakukan, 
apakah musibah tersebut untuk menggugurkan dosa 
ataukah untuk mengangkat derajat, atau bahkan bisa 
menjadikan seseorang meraih pahala mati syahid.  
Maka perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan jangan 
lupa sisihkan waktu untuk sholat malam dan 
bermunajat kepada Allah di sepertiga malam yang 
terkakhir. Apapun yang terjadi maka katakanlah 
sebagaimana firman Allah : 

َِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا إِ  َ َوَعَلى ا ُ لََنا ُهَو َمْوَال َّ   الَّ َما َكَتَب ا

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami 
melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk 
kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah 
orang-orang yang beriman harus bertawakal" (QS At-
Taubah : 51) 
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Ceger, 16 Maret 2020 
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Bab 2 : Penjelasan Hadits Tentang Berlindung ke 
Masjid Ketika Wabah 

Hadits tersebut adalah hadits dari sahabat Anas 
bin Malik, bahwa Nabi shallallahu álaihi wasallam 
bersabda : 

  .َعاَهٌة ِمَن السََّماِء أُْنزَِلْت ُصرَِفْت َعْن ُعمَّاِر اْلَمَساِجدِ  ِإَذا
“Jika penyakit dari langit diturunkan maka penyakit 
tersebut dipalingkan dari para pemakmur masjid-
masjid”. 
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (di Syúabul 
Iman no 2686), Ibnu Ádiy (di Al-Kaamil fi Dhuáfaa’ al-
Rijaal 4/205 pada biografi no 725 Zafir bin Sulaiman), 
dan Ibnu Ásaakir (di Tarikh Dimasyq 17/11 no 1999) 
Semuanya dari Jalur Zafir bin Sulaiman dari Abdullah 
bin Abi Shalih dari Anas bin Malik radhiallahu ánhu. 

Hadits ini dinilai lemah (dhoíf) oleh banyak 
ulama, diantaranya Ibnu Ádiy (Al-Kaamil 4/205), As-
Suyuthi (Jamúl Jawaami’ 2/139), dan Al-Albani (Ad-
Dhoífah 4/332 no 1861). 
 
Adapun sebab lemahnya hadits ini adalah sebagai 
berikut : 
Pertama : Pada sanadnya ada dua perawi yang lemah.  
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Yang pertama adalah Zafir bin Sulaiman. Ibnu Ádiy 
menilainya sebagai parawi yang dhoíf karenanya 
dimasukan dalam bukunya “Al-Kaamil fi Dhuáfaa’ ar-
Rijaal” yaitu buku yang menjelaskan para perawi yang 
dhoíf. Dan hadits Anas ini beliau riwayatkan dalam 
buku tersebut melalui jalur Zafir bin Sulaiman untuk 
memberi contoh tentang hdaits-hadits dhoíf yang 
diriwayatkan oleh Zafir. Beliau berkata secara khusus 
tentang Zafir : 

  هِ يْ َال يـَُتاَبُع َعلَ  هِ يْ وِ رْ ا يَـ مَ  ةُ امَّ عَ وَ  ْنتِ مَ الْ  ةَ بَ وْ لُ قْ مَ  ادِ نَ سْ اإلِ  ةَ بَ وْ لُ قْ مَ  هُ ثُ يْـ ادِ حَ أَ  انَ كَ َو 
  هِ فِ عْ ضَ  عَ مَ  هُ ثُ يْـ دِ حَ  بُ تَ كْ يُ وَ 

“Dan hadits-haditsnya terbalik sanadnya, terbalik 
matannya, dan keseluruhan periwayatannya tidak 
diikuti dan ditulis haditsnya meskipun dia lemah” (Al-
Kaamil fi dhuáfaa ar-Rijaal 4/206) 
Para ulama lain yang mendoífkannya adalah Al-
Bukhari, an-Nasaai, Abu Zuráh, Ibnu Hibaan, dan al-
Uqoili (LIhat at-Tahriir Taqriib at-Tahdziib 1/409) 

Adapun Ibnu Hajar beliau berkata  َامِ هَ وْ األَ  ْريُ ثِ كَ  قٌ وْ دُ ص  

“Shoduuq tapi banyak kelirunya” (Taqriib at-Tahdziib 
hal 213)  
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Yang Kedua : Abdullah bin Abi Shalih as-Sammaan al-

Madani. Ibnu Hajar berkata tentangnya  َل ُ ثِ يْ دِ احلَْ  نيِّ  

“Lemah haditsnya” (Taqriib at-Tahdziib hal 308 no 
3390) 
Kedua : Sanadnya terputus. Hal ini karena Abdullah 
bin Abi Shalih tidak meriwayatkan  dari Anas bin 
Malik, akan tetapi ia meriwayatkan dari Ayahnya 
yaitu Abu Shalih dan juga dari Saíd bin Jubair (lihat 
Tahadziib at-Tahdziib, Ibnu Hajar 5/263). 
Ketiga : Dzahir hadits ini menyelisihi sabda Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam ; 

، َأَصاَب الَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم، ُمثَّ بُِعُثوا َعَلى   ً َُّ ِبَقْوٍم َعَذا ِإَذا أَنـَْزَل ا
 َأْعَماهلِِمْ 

 “Jika Allah menurunkan hukuman/adzab kepada 
suatu kaum maka adzab tersebut menimpa siapa saja 
yang bersama mereka, kemudian mereka 
dibangkitkan sesuai dengan amal mereka” (HR Al-
Bukhari no 7108 dan Muslim no 2879) 
Yaitu jika turun hukuman/adzab maka menimpa siapa 
saja termasuk orang-orang shalih, akan tetapi 
semuanya akan terbedakan tatkala dibangkitkan. 
Ibnu Hajar mengomentari hadits ini dengan berkata : 
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ُهْم َعَلى َحَسِب َعَمِلِه ِإْن َكاَن َصاِحلًا فـَُعْقَباُه َصاِحلٌَة   َأْي بُِعَث ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
 الَّ َفَسيَِّئٌة فـََيُكوُن َذِلَك اْلَعَذاُب طُْهَرًة لِلصَّاِحلَْنيِ ونقمة على اْلَفاِسقنيَوإِ 

“Yaitu setiap orang dari mereka akan dibangkitkan 
sesuai amalnya. Jika amalnya shalih maka 
kesudahannya baik, dan jika tidak maka 
kesudahannya buruk. Maka adzab tersebut adalah 
pembersih bagi orang-orang shalih dan hukuman bagi 
orang-orang fasik” (Fathul Baari 13/60, Dan hadits-
hadits yang semakna dengan ini banyak, sebagiannya 
disebutkan oleh Ibnu Har di Fathul Baari 13/60. 
Silahkan lihat juga penjelasan Al-Albani di Ad-Dhoífah 
4/332) 
  

Jika telah jelas hadits ini adalah hadits yang 
lemah maka sepantasnya tidak disebarkan (dan juga 
tidak ikut menyebarkannya), terutama di saat yang 
genting seperti ini yang sedang mewabah covid 19. 
Selain itu perlu dipertimbangkan pula hal-hal berikut: 
Pertama : Jika hadits inipun taruhlah shahih maka 
“penyakit” yang disebutkan dalam hadits Anas ini 
masih bersifat umum. Adapun penyakit mewabah 
dan menular maka ada hadits-hadits khusus yang 
memerintahkan untuk menjauhinya. Seperti :  
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  رَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن اْألََسدِ فِ 

“Larilah dari orang yang kusta sebagaimana engkau 
lari dari singa” (HR Ahmad no 9722 dan dishahihkan 
oleh al-Arnauth dan Al-Albani di As-Shahihah no 783) 

ِصحِّ 
ُ
ْمِرَض َعَلى امل

ُ
   َال ُتورُِدوا امل

“Dan janganlah membawa onta yang sakit kepada 
onta yang sehat” (HR Al-Bukhari no 5774 dan Muslim 
no 2221) 
Dan kita ketahui bahwasanya pemerintah dan para 
ahli kesehatan telah menyebutkan bahwa tempat-
tempat keramaian apalagi saling berdekatan dan 
bersentuhan maka merupakan potensi tersebarnya 
covid 19. Apalagi ternyata telah terjadi penyebaran 
covid 19 di tempat-tempat ibadah 
https://www.antaranews.com/berita/1358066/mayoritas-
dari-190-kasus-baru-corona-malaysia-terkait-acara-di-
masjid 
Kedua : Hendaknya kita menghormati para ulama dan 
juga penjelasan pemerintah dan ahli kesehatan dalam 
hal ini. Jika para ulama di seluruh dunia (di Arab Saudi, 
Kuwait, Qatar, Al-Jazair, Maroko, Malaisya dan MUI 
Indonesia) telah sepakat untuk menutup masjid dan 
meniadakan jumátan maka tentu mereka tidak 
sembarang berfatwa. Jika ternyata pendapat kita 
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bertentangan dengan pendapat mereka dan kita 
merasa kita yang benar dan mereka (para ulama 
tersebut) yang salah, maka hendaknya kita mengalah 
dan menghormati keputusan pemerintah dan para 
ulama tersebut. 
Ketiga :  Bisa kita banyangkan jika ternyata semua 
orang berpendapat bahwa fatwa ulama dan 
keputusan pemerintah tidak perlu ditaati dan tidak 
perlu diindahkan maka sudah bisa dipastikan negeri 
kita bisa cheos seperti yang dialami oleh Italia dan 
Iran yang di awal muncul covid 19 mereka tidak 
perduli dan tetap meramaikan tempat ibadah. 
Keempat :  Jangan sampai kita nekat sehingga kitapun 
ikut andil dalam menyebarkan virus, sehingga kita 
berdosa. Karena kalau seandainya yang mati kita 
sendiri perkaranya lebih ringan, tapi kalau kita sudah 
terjangkiti virus, lantas kita sengaja untuk ke tempat 
keraimaian sehingga orang-orang banyak pada 
tertular, maka hakikatnya kita telah memberi 
kemudorotan kepada mereka. Sementara Nabi 
bersabda : 

 َال َضَرَر َوَال ِضرَارَ 

“Tidak boleh melakukan mudorot pada diri sendiri 
dan juga memudorotkan orang lain” (HR Ibnu Majah) 
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Kelima : Adapun pendalilan sebagian orang bahwa 
Nabi dan para sahabat tetap shalat berjamaáh ketika 
perang, maka ini adalah qias yang tidak benar. Hal ini 
karena : 
Pertama : Dalam perang musuhnya kelihatan, sumber 
kematian terlihat sehingga memungkinkan untuk 
mengambil tindakan shalat berjamaah atau tidak. 
Adapun virus corona (covid 19) maka virusnya tidak 
kelihatan (sumber bahayanya) tidak kelihatan. 
Kedua : Ternyata ketika kondisi perang sangat 
berbahaya dimana nyawa terancam jika dikerjakan 
shalat maka jangankan berjamaáh bahkan shalat pun 
bisa dijamak atau ditunda. Karenanya ketika Nabi 
perang Khondak Nabi sempat menunda shalat ashar 
dan dikerjakan setelah maghrib. (HR Muslim no 627) 
Ketiga : Justru Ketika perang Khondak Nabi 
shallallahu álaihi wasallam tidak shalat berjamaáh di 
Masjid Nabawi karena harus melawan musuh 
diperbatasan daerah peperangan. Karena jika Nabi ke 
masjid maka musuh akan masuk ke kota Madinah dan 
bisa menimbulkan binasanya kaum muslimin. Maka 
demikian pula, jika ternyata semua kaum muslimin 
tetap pergi ke tempat keramaian maka seluruh dokter 
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sepakat bahwa itu akan memicu tersebarnya virus 
dan memicu bertambahnya angka kematian kaum 
muslimin. 
 
Keenam : Kenyataannya sebagian orang yang nekat 
hendak ke masjid ketika dikatakan di masjid fulan 
imamnya sudah terjangkiti virus covid 19 maka iapun 
tidak berani shalat di masjid tersebut. Maka demikian 
kondisi masyarakat yang tidak pergi ke keramaian, 
karena orang yang terjangkiti virus tidak ketahuan. 
Seandainya yang terjangkiti virus ketahuan maka kita 
semua pasti shalat di masjid berjamaáh karena 
sumber bahaya terlihat dan bisa mengambil sikap 
terhadapnya. 
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Bab 3: Lafal Adzan Ketika Berjama’ah di Masjid 
ditidakan 
 
Pertama : Untuk adzan maka tetap ada yang 
mengumandangkan adzan di masjid karena adzan 
adalah syiár negeri-negeri Islam. Berikut fatwa Haiah 
Kibaar al-Úlamaa di Arab Saudi : 

الفروض يف املساجد   جلماعة جلميعة اجلمعة وا فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صال
واالكتفاء برفع األذان، ويستثىن من ذلك احلرمان الشريفان، وتكون أبواب  

ترفع يف املساجد، ويقال  املساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعرية األذان  
تصلى اجلمعة ظهرًا أربع ركعات يف ... يف األذان: صلوا يف بيوتكم؛ 

 .البيوت
“Seungguhnya dibolehkan secara syariát untuk 
memberhentikan pelaksanaan shalat jumát dan 
shalat berjamaáh untuk seluruh shalat lima waktu 
dan mencukupkan dengna mengumandangkan 
adzan. Dan dikecualikan dalam hal ini masjidil haram 
dan masjid Nabawi. Dan pintu-pintu masjid ditutup 
sementara, dan ketika itu syiár adzan tetap 
dikumandangkan. Dan diucapkan di adzan : “Sholluu 
fi buyuutikum” (Shalatlah di rumah kalian)…dan 
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shalat jumát digantikan dengan shalat dzuhur 
dikerjakan di rumah” (https://www.spa.gov.sa/2048662) 
Dengan demikian DKM masjid tetap menugaskan 
seseorang untuk tetap mengumandangkan adzan 
meskipun masjid ditutup untuk umum. 
 
Kedua : Adapun cara mengumandangkan “Sholluu fi 
buyuutikum” maka ada dua cara yang bisa dilakukan 
: 
Pertama : Diucapkan setelah adzan selesai (yaitu 
setelah Laa ilaa ha illaallah), baru mengucapkan 
“Sholluu fi buyuutikum” 
Naafi’ berkata : 

رَِدٍة ِبَضْجَناَن، ُمثَّ قَاَل: َصلُّوا ِيف رَِحاِلُكْم، َفأَ  َ َلٍة  ْخَربََ  أَذََّن اْبُن ُعَمَر ِيف لَيـْ
ً يـَُؤذُِّن، ُمثَّ يـَُقوُل  َُْمُر ُمَؤذِّ َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  َعَلى  َأنَّ َرُسوَل ا

َلِة  َصلُّوا ِيف الّرِحَ : «َأالَ ِإْثرِهِ  ِطريَِة ِيف السََّفرِ اِل» ِيف اللَّيـْ
َ
 الَبارَِدِة، َأِو امل

Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu shalat di malam yang 
dingin di Dhojnaan, lalu ia berkata : “Sholatlah di 
rumah-rumah kalian”. Maka beliapun mengabarkan 
kepada kami bahwasanya Rasulullah memerintahkan 
seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan, 
lalu setelah adzan untuk berkata “Shalatlah di rumah-
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rumah” di malam yang dingin atau ketika hujan ketika 
safar. (HR Al-Bukhari no 632) 
Dalam riwayat yang lain : 

َلٍة ذَ  لصََّالِة ِيف لَيـْ ِ َدى  َ : َأَال ِيف آِخِر ِنَدائِهِ اِت بـَْرٍد َورِيٍح َوَمَطٍر، فـََقاَل  أَنَُّه 
 َصلُّوا ِيف رَِحاِلُكْم، َأَال َصلُّوا ِيف الّرَِحالِ 

“Ibnu Umar mengumandangkan adzan di malam yang 
dingin atau berangin kencang atau hujan, maka beliau 
berkata di penghujung/akhir adzan beliau, 
“Hendaknya shalatlah di rumah kalian, hendaknya 
shalatlah di rumah kalian” (HR Muslim no 697) 

Kedua : Lafal  َِحيَّ َعَلى الصََّالة “Hayya álaas sholaah” 

(marilah menuju shalat) diganti dengan lafal  َصلُّوا ِيف  
 ”Shollu fi buyuutikum“ بـُُيوِتُكمْ 

Ibnu Sirin berkata : 

قَاَل: اْبُن َعبَّاٍس ِلُمَؤذِّنِِه ِيف يـَْوٍم َمِطٍري: ِإَذا قـُْلَت َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل 
َِّ، َفَال تـَُقْل َحيَّ َعَلى الصََّالِة، ُقْل: «َصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكْم»  ا

Ibnu Ábbas berkata kepada muadzzin-nya ketika hari 

hujan : “Jika engkau mengumandangkan  ًدا َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
 َِّ  ,َحيَّ َعَلى الصََّالةِ  maka janganlah engkau berkata َرُسوُل ا
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tapi katakanlah   َْصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكم. (HR Al-Bukhari no 901 

dan Muslim no 699) 
Adapun untuk cara kedua ini, maka setelah 

mengganti َحيَّ َعَلى الصََّالة dengan  َْصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكم, maka 

setelah itu tetap mengucapkan  ِحَ يَّ  عَ لَ ى الْ فَ الَ ح (marilah 

menuju kemenangan) hingga akhir adzan, karena 

yang diganti hanya َحيَّ َعَلى الصََّالة.  
Maka silahkan para muadzin memilih salah satu 

dari dua cara ini.  An-Nawawi berkata 

َُّ تـََعاَىل ِيف اْألُمِّ  لِثـُُبوِت   ... َواْألَْمرَاِن َجائِزَاِن َنصَّ َعَلْيِهَما الشَّاِفِعيُّ َرِمحَُه ا
 السُّنَِّة ِفيِهَما َلِكنَّ قـَْوَلُه بـَْعَدُه َأْحَسُن لِيَـبـَْقى َنْظُم اْألََذاِن َعَلى َوْضِعهِ 

“Du acara ini boleh dilakukan sebagaimana telah 
dinyatakan oleh Imam Asy-Syafií rahimahullah dalam 
kitab al-Umm…. Karena telah shahih sunnah tentang 
kedua cara tersebut. Akan tetapi jika diucapkan 
setelah adzan (cara pertama) maka lebih baik, agar 
aturan adzan tetap sebagaimana biasanya” (Al-
Minhaaj Syarh Shahih Muslim 5/207) 
 

Ketiga : Lafal  َْصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكم diucapkan dua kali, baik 

pada cara pertama maupun cara kedua.  
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Adapun lafalnya telah datang beberapa lafal dalam 
hadits-hadits, namun semua lafal tersebut kembali 
kepada makna untuk shalat di rumah atau tempat 
tinggal masing-masing dan tidak ke masjid. Diantara 
lafal-lafal tersebut : 

a.  َْصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكم “Shalatlah di rumah kalian” (HR Al-

Bukhari no 901 dan Muslim no 699) 

b.  َْأَال َصلُّوا ِيف رَِحاِلُكم Alaaa Sholluu fii rihaalikum 

“Hendaknya shalatlah di tempat tinggal kalian” 

(HR Muslim no 697). Ar-Rihaal jamak dari  ُالرَّْحل ar-

Rahl, yang artinya adalah tempat tinggal secara 
umum, apakah tempat tinggal terbuat dari tanah, 
batu, kemah, atau apapun. (Lihat Al-Minhaaj 
Syarh Shahih Muslim 5/207) 

c.  ِالصََّالُة ِيف الّرَِحال As-Sholaat fir rihaal (HR Al-Bukhari 

no 616 ) 

d.   َجَ رَ حَ  الَ فَ  دَ عَ قَـ  نْ مَ و “Barang siapa yang diam di rumah 

maka tidak mengapa” (HR Ahmad no 17934 dan 
dishahihkan oleh Al-Albani di As-Shahihah no 
2605) 
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Keempat : Adapun yang mendengar ucapan muadzin 
ini maka tidak ada dalil khusus tentang apa yang 
hendaknya dia ucapkan untuk menjawab perkataan 
muadzin tersebut. Namun sebagian ulama 
mengqiaskan dengan seperti menjawab “hayya álas 

sholaah”, yaitu menjawab dengan  َال َِّ ِ َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ   
“Laa haulaa walaa quwwata illaa billaah” (Lihat Asna 
al-Mathoolib  1/130-131 dan Tahriir al-Fataawaa 
1/225) 
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Bab 4 : Hukum shalat dengan merenggangkan shaff 
hingga 2 meter 

 
Tentu tidak diragukan bahwa rapatnya shaff 

adalah kesempurnaan shalat yang diperintahkan oleh 
Nabi shallallahu álaihi wasallam. Nabi bersabda : 

  َوتـَرَاصُّوا

“Dan rapatkanlah shaff” (HR Al-Bukhari no 719).  
Nabi juga menyuruh untuk menutup celah dan 
kerenggangan, beliau bersabda : 

َْيِدي ِإْخَواِنُكْم َوَال َتَذُروا فُـ   َوُسدُّوا اْخلََللَ  للشَّْيطَان َوَمْن َوَصَل   اتٍ جَ رُ َولِيُنوا ِ
ُ َوَمْن َقطََعُه قطعه هللا َصفا َوَصلَ  َّ  ُه ا

“Tutuplah celah, lembutlah kepada tangan-tangan 
saudara-saudara kalian dan janganlah kalian 
menyisakan celah-celah bagi syaitan. Barang siapa 
yang menyambung shaff maka Allah 
menyambungnya, dan barang siapa yang 
memutuskan shaff maka Allah akan memutuskannya” 
(HR Abu Daud no 672 dan dishahihkan oleh Al-Albani 
di As-Shahihah no 743) 
Namun karena kondisi yang mengkhawatirkan maka 
sebagian saudara-saudara kita ketika shalat dengan 
jarak hingga lebih dari semeter. Tentu merekapun 
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tidak mau melakukan demikian, akan tetapi kondisi 
mengharuskan demikian karena kawatir penularan 
wabah covid 19. Lantas apa hukumnya? 
 

Adapun hukumnya maka sebagai berikut : 
Pertama : Jika kerenggangan tersebut tidak 
mengeluarkan dari hukum shaff, dalam artian 
meskipun renggang akan tetapi masih dianggap shaff 
maka berarti makmum hanya meninggalkan perkara 
yang disepakati tidak membatalkan shalat. Hal ini 
karena para mayoritas ulama berpendapat bahwa 
merapatkan shaff hukumnya adalah sunnah dan tidak 
wajib. 
Kedua : Jika kerenggangan sampai dianggap 
memutuskan shaff, maka para ulama juga 
memandang bahwa hal ini tidaklah membatalkan 
shalat. 

Adapun jarak kerenggangan yang dianggap 
memutuskan shaf telah dibahas oleh para ulama 
terdahulu pada pembahasan shalat diantara tiang-
tiang masjid. Mereka menjelaskan bahwa tidak 
semua tiang dianggap memutuskan shaf (yaitu jika 
tiangnya kecil). Adapun ukuran tiang yang dianggap 
memutuskan shaf dikembalikan kepada úrf/tradisi 
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(karena tidak adanya dalil yang tegas akan hal ini), 
dan mereka menyatakan bahwa ukuran lebar tiang 
yang dianggap memutuskan shaf adalah 3 dziro’ (1 
dziro’ = 61 cm, 3 dziro’= 183 cm = 1,83 m). Berikut 
pernyataan para ulama hanbali :  
Berkata imam Ibnu Muflih (Al Jad) Al Hanbali: 

  طَ رَ شَ وَ  ،فِ رْ عُ  الْ َىل إِ  هِ يْ فِ  عُ جِ رْ يَـ  هُ نَّ أَ كَ َو  فَّ الصَّ  عُ طَ قْ يَـ  ماَ  ارِ دَ قْ مِ لِ  ضْ رَّ عَ تَـ يَـ  ملَْ وَ 
  الَّ إِ وَ   عٍ ُر ذْ أَ   ةَ ثَ الَ ثَ   فَّ الصَّ   عُ طَ قْ  تَـ ِيت الَّ   ةِ يَ ارِ السَّ   ضُ رْ عَ   نَ وْ كُ يَ   نْ ا أَ نَ ابِ حَ صْ أَ   ضُ عْ بَـ 
    لِ لَ اخلَْ  مُ كْ حُ  الَ وَ  عِ طْ قَ الْ  مُ كْ ا حُ هلََ  تُ بُ ثْـ يَـ  الَ فَ 

“Dan beliau (Majduddin Abu Al Barokat) tidak 
menyinggung batas dikatakan terputusnya shaff. 
Sepertinya masalah itu dikembalikan kepada ‘urf yang 
berlaku. Dan sebagian ‘ulama kami (Hanabilah) 
batasannya adalah: Apabila lebar tiang itu tiga hasta. 
Dan jika tidak, maka tidak bisa dikatakan shaf itu 
terputus dan tidak dikatakan shaf itu terdapat celah”. 

(1) 
Berkata imam Al-Mardawi Al-Hanbali: 

 
(1) An-Nukat Wa Al Fawaid Assunniyyah ‘Ala Muskil Al 
Muharror, Ibnu Muflih Al Jad, 1/124 
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ِف  قـَْولُُه " إَذا َقطََعْت ُصُفوفـَُهْم " َأْطَلَق َذِلَك َكَغْريِِه، وََكأَنَُّه يـَْرِجُع إَىل اْلُعرْ 
قَاَل اْبُن ُمَنجَّا ِيف َشْرِحِه: َشَرَط بـَْعُض َأْصَحابَِنا: َأْن َيُكوَن ُعْرُض السَّارِيَِة 

  الصَّفَّ َثَالثََة أَْذرٍُع؛ ِألَنَّ َذِلَك ُهَو الَِّذي يـَْقَطُع 
“Adapun ucapan beliau: “jika sampai memutus shaf”. 
Beliau memutlakkan di sini, sepertinya yang demikian 
dikembalikan kepada ‘urf (apakah jarak itu sudah 
dikatakan memutus shaff). Berkata Ibnu Al Munajja: 
“Sebagian ‘ulama kami mensyaratkan lebar tiang itu 
tiga hasta, karena yang demikianlah yang disebut 
memutus shaff” (2) 
 Dan jika ternyata ukuran lebar tiang lebih dari 3 
dziro’ maka shalat diantara tiang dianggap telah 
memutuskan shaf, sehingga hukumnya adalah 
makruh dengan syarat tanpa ada kebutuhan. Adapun 
jika ada kebutuhan seperti masjid sempit maka tidak 
mengapa shalat diantara dua tiang dan tidak makruh. 
Demikian juga jika ternyata shaff di belakang imam 
hanya sedikit orang sehingga cukup diantara dua 
tiang, maka ini juga tidak mengapa. 
Berkata Al-Buhuti Al-Hanbali: 

 
(2) Al Inshof Fi Ma’rifati Arrojihi Min Al Khilaf, Al Mardawi, 
2/299 
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ا فً رْ عُ  فَ وْ فُ ) الصُّ نَ عْ طَ قَ  اذَ ي إِ ارِ وَ السَّ  ْنيَ (بَ  ْنيَ مِ وْ مُ أْ مَ الْ  يْ ) أَ مْ هُ فُـ وْ قُـ وُ  هُ رَ كْ يُ (وَ 
  سَ َْ  الَ فَ  ْنيِ تَ يَـ ارِ السَّ  ْنيَ ا بَ مَ  رَ دْ ا قَ ريًْ غِ صَ  فُّ الصَّ  انَ كَ   نْ إِ فَ …  ةٍ اجَ حَ  الَ بِ 

“Dan makruh bagi makmum untuk shalat di antara 
tiang-tiang, jika secara úrf dianggap memutus shaff 
tanpa ada kebutuhan…dan jika shaff itu kecil 
seukuran di antara dua tiang maka tidak mengapa 
(shalat diantara dua tiang). (3) 
Berkata syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin: 

وأما السَّواري اليت دون ذلك فهي صغرية ال تقطُع الصُّفوَف، وال سيَّما إذا 
لسَّواري لوقوُف بينها، ومىت صارت اها. وعلى هذا؛ فال ُيكره اتباعَد ما بين

على َحدٍّ ُيكره الوقوُف بينها فإنَّ ذلك مشروٌط بعدِم احلاجِة، فإْن احتيَج  
س به من   ن كانت اجلماعُة كثرية واملسجُد ضيقاً فإن ذلك ال  إىل ذلك 

 ِمن وقوفهم خارَج أجِل احلاجِة، ألنَّ وقوَفهم بني السَّواري يف املسجِد خريٌ 
ون به يف املسجدين املسجِد احلراِم واملسجِد ِد، وما زال النَّاُس يعملاملسج

النَّبويِّ عند احلاجِة؛ وإمنا ُكرَِه ذلك ألنَّ الصَّحابَة كانوا يَتوقَّون هذا، حىت 
ا ً كانوا يُْطَردون عنها َطْرداً. وألنَّ املطلوَب يف املصافِة الرتَّ م أحيا َّ ُص ِمن  إ

 
(3) Arroudh Al Murbi’, Al Buhuti, 1/139 
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ن هناك سواري تقطع الصُّفوَف ُس صفَّاً واحداً، فإذا كاأجل أن يكون النَّا
  فاَت هذا املقصود للشَّارِع. 

“Adapun tiang yang lebarnya di bawah yang telah 
disebutkan, maka dia di anggap tiang yang kecil dan 
tidak memutus shaff. Terlebih lagi jika tiang-tiang 
tersebut saling berjauhan. Dan dengan ini, maka tidak 
dimakruhkan berdiri (shalat) di antara tiang tersebut. 
Dan kapan saja tiang itu sampai pada kadar yang telah 
dimakruhkan shalat di antaranya, sesungguhnya yang 
demikian dikatakan makruh dengan syarat tidak 
adanya kebutuhan (untuk shalat di sana di antara 
tiang-tiang). Dan jika ada kebutuhan, seperti jama’ah 
masjid tersebut banyak dan masjidnya kecil, maka 
yang demikian itu tidak mengapa karena ada 
kebutuhan. Karena berdirinya mereka di antara tiang 
itu jauh lebih baik dari berdirinya mereka di luar 
masjid. Dan orang-orang selalu melakukan yang 
demikian di Masjidil Harom dan Masjid Nabawi ketika 
ada hajah. Hanya saja dimakruhkan hal itu, karena 
para sahabat selalu menghidar dari shalat di antara 
tiang, bahkan sampai-sampai terkadang mereka 
diusir dari situ. Dan karena yang diperintah pada 
bershoff itu adalah saling merapat, agar manusia ini 
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menjadi satu shaff. Dan jika di sana ada tiang yang 
memutus shaff, maka hilanglah hal yang dijadikan 
tujuan oleh syari’at”. (4) 

 
Madzhab Maliki juga senada dengan madzhab 

Hambali.  
Ibnu Árofah berkata : 

 َمْفُهوُم اْلُمَدوَّنَِة إَذا َكاَن اْلَمْسِجُد ُمتَِّسًعا ُكرَِهْت الصََّالُة َبْنيَ اْألََساِطنيِ 

“Mafhum dari (perkataan Imam Malik yang 
tercantum di ) al-Mudawwanah, jika masjid luas maka 
makruh shalat diantara tiang-tiang” (5) 

Ibnu Rusyd al-Jadd berkata : 

  ةِ الَ الصَّ   فِ وْ فُ  صُ ِيف   اصَّ الرتََّ   نَّ ؛ ِألَ سِ مْ الشَّ   ةِ رَ وْ رُ ضُ لِ   فِ وْ فُ الصُّ   اعُ طَ قِ انْ   فَ فِّ خُ 
 بٌّ حَ تَ سْ مُ 

“Diberi keringanan terputusnya shaf-shaf karena 
panas matahari, karena rapat dalam shaf-shaf shalat 
adalah mustahab (tidak wajib)” (Al-Bayaan wa at-
Tahshiil 1/265) 
 

Apakah shalat dengan shaf yang renggang 
tersebut dianggap shalat sendirian di belakang imam? 

 
(4) Asy-Syarh Al-Mumti’, Ibnu ‘Utsaimin, 4/309 
(5) at-Taaj wa al-Ikliil 2/433 
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Dzohir dari madzhab Hanbali bahwa hal tersebut 
tidak dianggap shalat sendirian di belakang imam, 
akan tetapi dianggap tetap masih dalam satu shaf, 
hanya saja shafnya terputus-putus. Karenanya jika 
ternyata seseorang sendirian dipojok karena terpisah 
dari shaf dikarenakan ada tiang maka tidak dianggap 
ia shalat sendirian.  
Ibnu Rojab al-Hanbali berkata : 

  ْنيَ بَ   ةِ اعَ مَ اجلَْ   عَ مَ   هُ دَ حْ ى وَ لَّ صَ   نْ ى مَ لَ عَ   ةَ اهَ رَ كَ الْ   لَ محََ   نْ مَ   ثِ يْ دِ احلَْ   لِ هْ أَ   نْ مِ وَ 
 الَ ا، وَ د جِ   دٌ يْ عِ ا بَ ذَ هَ وَ  ،هِ ريِْ غَ   عَ ى مَ لَّ صَ   نْ مَ   فِ الَ ا، ِخبِ ذ فَ   ْريُ صِ يَ   هُ نَّ ي، ِألَ ارِ وَ السَّ 

 اهَ ريِْ غَ ي وَ ارِ وَ السَّ  ْنيَ ا بَ مَ  ْنيَ ا بَ ذَ  هَ ِيف  قَ رْ فَـ 

“Dan sebagian ahlul hadits memahami sebab 
makruhnya orang yang shalat sendiri di antara tiang, 
karena yang demikian itu menjadikannya terhitung 
shalat sendiri, berbeda jika dia shalat di antara tiang 
bersama yang lainnya. Namun yang demikian ini 
pemahaman sangat jauh sekali (dari kebenaran). Dan 
tidak ada bedanya dalam hal ini antara shalat di 
antara tiang ataupun yang lainnya”. (6) 
Maka masalah ini bisa dianalogikan kepada maslah 
shaf yang berjarak. Dan sesuai dengan ucapan imam 
Ibnu Rojab, bahwa yang demikian tidak bisa dikatakan 

 
(6) Fath Al Bari, Ibnu Rojab al Hanbali, 4/61 
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orang yang shalat yang berjarak sehingga memutus 
shaf tidak bisa dikatakan shalat sendiri. 
Syaikh al-Munajjid berkata : 

ً يف  فإذا جئت إىل املسجد، وقد وقف الناس يف الصف، ومل جتد مكا
عد العمود فال حرج يف ذلك، وليس هذا من الصالة خلف  الصف إال ب

الصف منفردا، ألنك مل تقف خلف الصف، وإمنا وقفت يف الصف مع 
لعمود للحاجة إىل   ذلك املصلني ولكن ُقطع الصف 

“Jika engkau ke masjid dan ternyata orang-orang 
sudah di shaff, dan engkau tidak mendapat tempat 
untuk masuk shaff kecuali setelah tiang, maka tidak 
mengapa. Ini tidaklah termasuk shalat di belakang 
shaf sendirian, karena engkau tidak berdiri di 
belakang shaf, akan tetapi engkau berdiri dalam shaf 
bersama jama’ah, hanya saja shafnya terputus oleh 
tiang karena engkau perlu untuk sholat demikian” 
(https://islamqa.info/ar/answers/135898/-حكم-الصف-بين 

المسجد-واريس ) 
 

Adapun jika dianggap shalat sendirian 
permasalahannya kembali kepada hukum shalat 
sendirian di belakang imam. Maka jumhur ulama 
berpendapat shalatnya tetap sah meski tanpa udzur, 
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apalagi jika dengan udzur(7). Namun yang lebih kuat 
bahwasanya kondisi ini tidak dianggap shalat 

 
(7) Terjadi silang pendapat di antara ulama menjadi tiga 
pendapat: 
Pertama : Shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Ahmad, 
Ishaq, An-Nakha’i, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Mundzir. 
Dalil mereka adalah hadits Nabi : 

َفرٍِد َخْلَف الصَّفِّ   ال َصالَة ِلُمنـْ
“Tidak sah shalat sendirian di belakang shaf” (HR. Ahmad 
4/23, Ibnu Majah 1003. Imam Ahmad mengatakan hadits ini 
hasan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Talkhisul 
Habir 583)  

Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam melihat seorang 
shalat sendiri di belakang shaf, beliau pun memerintahnya 
mengulang shalat. (HR. Ahmad 4/227-228, Abu Dāwud 682, 
Tirmidzi 230 dan mengatakan hadits ini hasan.)  
Seandainya shalatnya sah, tentu beliau tidak 
memerintahnya mengulang shalat. 
Kedua : Shalatnya tetap sah baik karena ada udzur maupun 
tidak, sekalipun masih ada celah di shaf. Ini adalah 
pendapat mayoritas ulama, dan satu riwayat dari Imam 
Ahmad. 
Dalilnya adalah bahwa orang ini shalat bersama jamaah, 
dan mengerjakan shalat yang telah diperintahkan padanya, 
dan ia telah mengikuti imam, ia bertakbir ketika imam 
bertakbir dan seterusnya. Dan Ibnu Abbas tatkala dipindah 
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sendirian di belakang shaf, karena sesungguhnya ia di 
dalam shaf, hanya saja shafnya terputus-putus.  
Namun lebih hati-hati adalah jika memang wilayah 
sudah divonis zona merah maka hendaknya tidak 
perlu shalat berjamaah di masjid. Wallahu a’lam. 

 

oleh Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam dari kanan 
beliau maka menyendiri walaupun sebentar, sedangkan 
sesuatu yang membatalkan shalat tidak ada beda antara 
sedikit dan banyak. 
Ketiga : Diperinci, jika ada udzur maka shalatnya sah, jika 
tidak maka shalatnya tidak sah. 
Pendapat yang kuat adalah: 
Yang pertengahan, yaitu diperinci apakah ada udzur 
ataukah tidak. Karena tidak sahnya shalat sendirian di 
belakang shaf menunjukkan wajibnya masuk ke shaf, dan 
meniadakan sahnya sesuatu tidak terjadi kecuali 
disebabkan mengerjakan keharaman atau meninggalkan 
kewajiban, sedangkan jika tidak mampu maka salah satu 
kaidah syariat adalah kewajiban gugur pada hal itu, dan 
diwajibkan bertakwa semampu kita. Maka seorang yang 
mendapati shaf sudah penuh pada saat ini ia berdiri sendiri 
di belakang shaf karena ada udzur, sehingga shalatnya sah, 
ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah rahimahullah (Lihat asy-Syarhul Mumti’ 4/268-
269) 
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Ceger, Jakarta Timur 7 April 2020 
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Bab 5 :  Wafat karena covid 19 mati syahid 
 

Hadits-hadits menunjukan bahwa seseorang 

yang sabar ketika wafat akibat tho’un ( ُالطَّاُعْون) maka ia 

mati syahid.  At-Thoún adalah salah satu bentuk 
wabah penyakit yang menimbulkan bengkak-bengkak 
dan luka serta darah ditubuh. An-Nawawi berkata : 

َسِد فـََتُكوُن ِيف اْلَمَراِفِق أَ  ِط َأِو َوأَمَّا الطَّاُعوُن فـَُهَو قـُُروٌح َختْرُُج ِيف اجلَْ َ ِو اْآل
األصابع َوَسائِِر اْلَبَدِن َوَيُكوُن َمَعُه َوَرٌم َوأَملٌَ َشِديٌد وخترج تلك  ْيِدي أواْألَ 

حواليه َأْو َخيَْضرُّ أَْو َحيَْمرُّ ُمحَْرًة بـَنَـْفَسِجيًَّة َكِدَرًة  القروح مع هليب ويسود ما
 َوَحيُْصُل َمَعُه َخَفَقاُن اْلَقْلِب َواْلَقْيءُ 

“Adapun at-Tho’un maka ia adalah luka-luka yang 
muncul di tubuh, dan lokasinya di siku, di ketiak, 
tangan, jari, dan seluruh badan, disertai dengan 
bengkak dan sakit yang pedih. Luka-luka tersebut 
muncul bersama panas dan warna kehitaman di 
sekitar lokasi luka atau menghijau atau memerah 
keunguan yang kehitaman, dan disertai jantung yang 
berdebar dan muntah-muntah” (Al-Minhaaj Syarh 
Shahih Muslim 14/204) 
Sekilas mirip dengan penyakit cacar yang ganas. 

Adapun hadits-hadits tersebut diantaranya : 
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Sabda Nabi shallallahu álaihi wasallam : 

 َواْلَمْطُعوُن َشِهيدٌ 

“Dan yang wafat karena tho’un syahid” (HR Al-
Bukhari no 5733) 
Nabi juga bersabda : 

 الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ 

“At-Tho’un adalah mati syahid bagi setiap muslim” 
(HR Al-Bukhari no 2830 dan Muslim no 1916) 
Nabi juga bersabda ketika ditanya tentang Thoún : 

ََّ َجَعَلُه َرْمحًَة لِْلُمْؤِمِنَني، لَْيَس  ُ َعَلى َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ ا َّ َعثُُه ا «أَنَُّه َعَذاٌب يـَبـْ
َلُم أَنَُّه َال ُيِصيُبُه  عْ ِمْن َأَحٍد يـََقُع الطَّاُعوُن، فـََيْمُكُث ِيف بـََلِدِه َصاِبرًا ُحمَْتِسًبا، يَـ 

ُ َلُه، ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيٍد» َّ   ِإالَّ َما َكَتَب ا

“Sesungguhnya thoún adalah adzab yang Allah 
kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan 
sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai rahmat 
bagi kaum mukminin. Tidak seorangpun ketika 
mewabah thoún lalu ia menetap di negerinya dengan 
sabra dan berharap pahala, ia tahu bahwasanya tidak 
akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan 
oleh Allah, kecuali ia mendapatkan pahala mati 
syahid” (HR Al-Bukhari 3474) 
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Dzahir hadits ini menunjukan bahwa yang 
mendapatkan pahala mati syahid bukan hanya yang 
meninggal karena thoún tapi juga yang menetap dan 
bersabar di daerah wabah tersebut meskipun tidak 
meninggal dunia. Ibnu Hajr al-Haitami berkata (ketika 
menjelaskan hikmah dari dilarangnya lagi dari thoún 
jika sedang berada di lokasi thuún) : 

قَاَمِة ِمْن اْألَْجرِ  ْعرَاِض َعمَّا ِيف اْإلِ اْلَكِبِري إْذ لِْلَميِِّت ِبِه َأْجُر َشِهيٍد  َواْإلِ
  وََكَذا لِْلُمِقيِم َصاِبرًا ُحمَْتِسًبا، َوِإْن ملَْ َميُْت ِبهِ 

“Karena dengan lari (dari lokasi wabah thoún) 
merupakan bentuk berpaling dari meraih pahala yang 
besar dengan menetap di lokasi tersebut. Karena 
yang wafat di situ akan mendapatkan pahala mati 
syahid dan demikian pula yang menetap di situ 
dengan bersabar dan mengharap pahala meskipun 
tidak wafat”. (Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro 4/10-
11) 
Karenanya Nabi melarang orang yang sedang berada 
di lokasi thoún untuk keluar dari daerah tersebut 
karena ingin lari dari thoún tersebut. Nabi bersabda : 

 َِ ْعُتْم ِبِه  َا َفَال ْرضٍ فَِإَذا مسَِ َْرٍض، َوأَنـُْتْم ِ ِ ، َفَال تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع 
  َختُْرُجوا، ِفرَارًا ِمْنهُ 
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“Jika kalian mendengar tentang thoún di suatu 
tempat maka janganlah mendatanginya, dan jika 
mewabah di suatu tempat sementara kalian berada di 
situ maka janganlah keluar karena lari dari thoún 
tersebut” (HR Al-Bukhari 3473 dan Muslim no 2218) 
 

Adapun wabah adalah penyakit yang menimpa 
banyak orang dengan satu model penyakit, sehingga 
penyakitnya bersifat umum menimpa penduduk 
daerah tertentu, dan bisa berpindah dan menjalar ke 
lokasi-lokasi yang lain. Dari sini maka wabah lebih 
umum daripada thoún. Dan thoún adalah salah satu 
jenis wabah, namun wabah tidak hanya thoún. (Lihat 
Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim 14/204).  

Diantara wabah yang dahulu pernah terjadi dan 
merenggut nyawa banyak orang seperti flu spanyol 
yang terjadi pada tahun 1918-1920 yang 
menewaskan hampir 100 juta orang, flu asia yang 
terjadi pada tahun 1950-an yang menewaskan sekitar 
2 juta orang di asia, flu hongkong yang terjadi pada 
tahun 1960-an dan menewaskan 1-4 juta orang di 
dunia pada tahun 1968.  
Dan wabah-wabah zaman sekarang seperti flu babi 
yang terjadi pada tahun 2009 dan menyebabkan 
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sekitar 150 ribu orang meninggal, flu burung  yang 
terjadi pada 2003 dan menyebabkan sekitar 455 
kematian, SARS yang terjadi pada tahun 2002 dan 
mengakibatkan 775 orang meninggal, MERS yang 
terjadi di timur tengah pada tahun 2012 yang 
menyebabkan sekitar 790 orang meninggal, EBOLA 
yang terjadi tahun 2012-2016 yang menyebabkan 
lebih dari 11.000 orang meninggal di Afrika Barat. Dan 
yang sekarang sedang terjadi adalah virus corona 
yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal di 
penjuru dunia. 

Para ulama berselisih pendapat, apakah wabah 
secara umum sama hukumnya dengan thoún?, 
artinya jika seseorang bersabar ketika terkena wabah 
maka ia juga mati syahid?, demikian juga apakah jika 
telah muncul wabah di suatu daerah maka tidak boleh 
ke situ dan yang sudah berada di daerah tersebut 
tidak boleh keluar sebagaimana jika terjadi thoún? 
Secara umum ada dua pendapat di kalangan para 
ulama. 
PERTAMA : Hukum penyakit wabah sama dengan 
thoún, maka jika terjadi wabah di suatu tempat maka 
tidak boleh ke tempat tersebut dan jika seseorang 
sedang berada di suatu tempat yang tertimpa wabah 
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maka tidak boleh keluar dari tempat tersebut karena 
ingin lari dari wabah. Demikian pula orang yang 
bersabar maka akan mendapatkan pahala mati 
syahid. Landasannya adalah qias (menganalogikan) 
wabah dengan thoún karena sama-sama wabah 
penyakit menular yang mudah menyebabkan 
kematian masal. Ini adalah pendapat sebagian ulama 
Malikiyah (sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar al-
Haitami) 
KEDUA : Hukum wabah tidak sama dengan thoún. Hal 
ini karena nash (dalil) yang datang hanya berkaitan 
dengan thoún, sementara thoún adalah jenis 
penyakit tertentu, berupa penyakit yang menyakitkan 
dan mengerikan serta menjijikan menimpa sekujur 
tubuh. Sehingga seorang yang mengalaminya benar-
benar merasakan kepedihan, sehingga ia 
mendapatkan ganjaran mati syahid. Ini adalah 
pendapat Ibnu Hajr al-Haitami Asy-Syafií. Beliau 
berkata : 

َالُل السُُّيوِطّي،  ْمجَاِع َكَما قَاَلُه اجلَْ ْإلِ ِ ِء فَِإنَُّه َجائٌِز  اْلِفرَاُر ِمْن أَْرِض اْلَوَ
ِء َوَقْد اُْخُتصَّ َأيْ  ُء َغْريُ الطَّاُعوِن، َوالطَّاُعوُن َأَخصُّ ِمْن اْلَوَ   :َوِعَباَرتُُه اْلَوَ

َوَما َأَشاَر إلَْيِه ِمْن ...اْلِفَراِر ِمْنُه،  ، َوبَِتْحرِميِ ًة، َوَرْمحَةً الطَّاُعوُن ِبَكْونِِه َشَهادَ 
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ِء، َوالطَّاُعوِن ُهَو َما َعَلْيِه اْألَْكثـَُروَن ِخَالفًا لِبَـْعِض اْلَماِلِكيَِّة  اْلَفْرِق َبْنيَ اْلَوَ
  َحْيُث َزَعَم أَنَُّه ُهوَ 

“(Berbeda dengan thoún) maka lari dari lokasi yang 
terkena wabah diperbolehkan berdasarkan ijmak 
ulama sebagaimana yang dikatakan oleh al-Jalal as-
Suyuthi. Ibarat beliau, “Wabah bukanlah thoún, dan 
thoún lebih specific/khusus daripada wabah. Dan 
thoún dikhususkan dengan bahwasanya ia 
merupakan syahadah (mati syahid) dan rahmat (bagi 
kaum mukminin), serta diharamkannya lari darinya… 
dan apa yang diisyaratkan oleh as-Suythi tentang 
perbedaan antara wabah dan at-Thoún itu adalah 
pendapat mayoritas ulama berbeda dengan 
pendapat sebagaian ulama madzhab Maliki yang 
menyangka bahwa wabah adalah at-Thoún” (Fataawa 
al-Fiqhiyah al-Kubro 4/11, lihat juga 1/141) 
Dintara dalil bahwa wabah bukanlah at-Thoún 
bahwasanya ath-Thoún tidak bisa masuk di kota 
Madinah sementara wabah bisa. Nabi shallallahu 
álaihi wasallam bersabda : 

ِديَنِة َمالَِئَكٌة َال َيْدُخُلَها الطَّاُعوُن، َوَال الدَّجَّالُ 
َ
  َعَلى أَنـَْقاِب امل

“Di lorong-lorong kota Madinah ada para malaikat 
(yang menjaga) yang tidak bisa dimasuki oleh at-
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Thoún dan juga Ad-Dajjaal” (HR Al-Bukhari no 1880 
dan Muslim no 485) 
Aisyah berkata : 

 َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوِهَي َوبِيَئةٌ 

“Kami mendatangi kota Madinah dalam kondisi 
berwabah” (HR Muslim no 1376) 
 Pendapat yang terpilih adalah pendapat pertama 
bahwa wabah hukumnya sama dengan thoún. Hal ini 
berdasarkan dalil-dalil berikut : 
Pertama : Kesamaan yang sama antara wabah 
dengan thoún, bahkan thoún bagian dari wabah 
sehingga yang semisal tho’un hukumnya sama 
dengan thoún, yaitu sama-sama mewabah (tersebar) 
dan sama-sama mematikan. 
Kedua : Seorang yang bersabar di lokasi thoún 
mendapatkan pahala mati syahid karena ditinjau dari 
kesabarannya dalam menghadapi penyakit yang 
mendatangkan kematian dan sulit dihindari. Maka 
demikian juga kondisi seseorang tatkala menghadapi 
wabah. Hal ini didukung dengan keumuman sabda 
Nabi shallallahu álaihi wasallam : 

ٌن َوأَْنَت ِفيِهْم فَاثـُْبتْ   َوِإَذا َأَصاَب النَّاَس ُموَ
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“Jika orang-orang ditimpa dengan kematian 
sementara engkau berada di tengah-tengah mereka 
maka tetaplah” (HR Ahmad no 22075 dan dihasankan 
oleh Al-Albani karena syawahid) 
Ketiga : Dalam sebagian lafal hadits lafal ath-Thoún 

ءُ ) diganti dengan lafal wabah (الطَّاُعْونُ )  yang ini ,(الَوَ

menunjukan bahwa wabah juga hukumnya sama 
dengan at-Thoún. Diantaranya : 

ِإنَّ َهَذا ِه َوَسلََّم: " ى ُهللا َعَليْ َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّ 
يُء   َلُكْم، َوَقْد بَِقَي ِمْنُه ِيف اْألَْرِض َشْيٌء جيَِ َء رِْجٌز أَْهَلَك هللاُ ِبِه اْألَُمَم قـَبـْ اْلَوَ

، َوَيْذَهُب َأْحَيا ً ْعتُ َأْحَيا َها، َوِإَذا مسَِ َْرٍض، َفَال َختُْرُجوا ِمنـْ ِ ، فَِإَذا َوَقَع  ْم ِبِه ً
ْتُ ِيف أَرْ  َ  وَها ٍض، َفَال 

Dari Usamah bin Zaid rahdiallahu ánhu beliau 
berkata, Rasulullah shallallahu álaihi wasallam 
bersabda : 
“Sesungguhnya wabah ini adalah adzab yang Allah 
mengirimnya untuk membinasakan umat-umat 
sebelum kalian, dan terkadang masih tersisa sedikit di 
bumi, terkadang datang dan terkadang pergi. Maka 
jika menimpa suatu daerah janganlah kalian keluar 
darinya, dan jika kalian mendengar menimpa suaut 
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daerha maka janganlah mendatanginya” (HR Ahmad 
no 21806 dan dishahihkan oleh al-Arnauth) 
Keempat : Íllah (sebab) yang menjadikan Nabi 
shallallahu álaihi melarang seseorang pergi ke daerah 
thoún dan yang ada di sana hendaknya tidak keluar 
adalah -sebagaimana disebutkan oleh para ulama- 
adalah diantaranya agar penyakit tidak semakin 
melebar dan yang dari luar tidak tertular. Tentu ini 
juga berlaku pada wabah secara umum. Dan asalnya 
syariát tidak membedakan antara dua hal yang 
berbeda, apalagi permasalahan penyakit adalah 
permasalahan dunia, dan hukum asal permasalahan 
dunia dan muamalat kita berusaha untuk mencari 
íllah (sebab)nya agar bisa dianalogikan dengan 
permasalahan-permasalahan yang sama dan serupa. 
 Adapun thoún berbeda dengan wabah yang lain, 
maka itu benar, terlebih lagi thoún tidak masuk di 
kota Madinah, dan wabah yang lain bisa saja masuk 
di kota Madinah. Akan tetapi perbedaan ini tidaklah 
merubah status wabah secara umum untuk dikiaskan 
dengan thoún. Wallahu a’lam bis shawab. 
 
Ceger, Jakarta Timur, 12 Maret 2020 
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Bab 6 : Berkaitan dengan menguburkan mayat yang 
terjangkiti corona 
Pertama : Tetap menyikapi jasad mayat sebagaimana 
ketika sebelum meninggal, yaitu tidak menyentuhnya 
secara langsung karena mengakibatkan penularan. 
Kedua : Jika memungkinkan untuk dimandikan, 
misalnya yang memandikan menggunakan pakaian 
lengkap tertutup (agar tidak tertular) maka itu harus 
dilakukan.  
Ketiga : Jika tidak memungkinkan, atau 
memandikannya menyebabkan virus semakin 
menular karena air membantu penularan (lihat 
pendapat para dokter) maka tidak perlu dimandikan, 
karena keselamatan yang hidup lebih diutamakan. 
Maka berpindah pada mentayammumkan mayat 
tersebut jika memungkinkan.  
Dan mentayammumkannya -jika darurat- maka tidak 
harus langsung menyentuh jasad mayat, akan tetapi 
tanah diletakan di kain atau di benda tertentu lalu 
ditayammumkan ke jasad mayat (wajah dan kedua 
tangannya). 
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Dalam kitab fikih Hanafi boleh mentayammum 
dengan kain jika tidak memungkinkan secara 
langsung, misalnya mayat lelaki meninggal di tengah-
tengah kaum wanita sehingga tidak ada lelaki sama 
sekali yang memandikannya, atau sebaliknya(8). 
Jika ternyata semakin menambah penularan atau 
dikawatirkan penularan maka tidak perlu 
ditayammumkan.  
Keempat : Jika memang mayat ternyata tidak 
mungkin dimandikan dan tidak mungkin juga 
ditayammumkan maka tidak mengapa disholatkan 
tanpa dimandikan dan ditayammumkan. 
Ad-Dusuqi Al-Maliki berkata : 

َر ُغْسُلُه َوتـََيمُُّمُه َكَما إَذا َكثـَُرْت اْلَمْوَتى ِجدا فـَُغْسُلُه َمْطُلوٌب   َوأَمَّا َمْن تـََعذَّ
 اْبِتَداًء َلِكْن َيْسُقُط لِلتـََّعذُِّر َوَال َتْسُقُط الصََّالُة َعَلْيهِ 

“Dan adapun mayat yang tidak memungkinkan untuk 
dimandikan dan ditayammumkan -misalnya seperti 
jika yang mati sangat banyak- maka asalnya 
memandikannya dituntut, akan tetapi mandi tersebut 
menjadi gugur karena udzur (tidak memungkinkan), 
dan shalat janazah mayat tersebut tidak gugur 

 
(8) Lihat: Al-Bidayah Syarh al-Hidayah 13/534 dan al-
Mabsuth 30/105 
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(kewajibannya)” (Hasyiyat ad-Dusuqi ála asy-Syarh al-
Kabiir 1/408) (9) 
Asy-Syribini (Asy-Syafií) berkata : 

 
(9) Sebagian ulama berpendapat jika tidak bisa dimandikan 
dan tidak bisa ditayammumkan maka tidak bisa 
dishalatkan, karena syarat shalat adalah mayat tersebut 
harus dalam kondisi suci.  
An-Nawawi berkata : 

ََدَم َعَلْيِه َمْعِدٌن َوتـََعذََّر إْخرَاُجُه َقاَل اْلُمتَـَويلِّ َوَغْريُُه َحىتَّ َلْو َماَت ِيف بِ  ْ ْئٍر َأْو ا
  ْسِلِه قـَْبَل َتْكِفيِنهِ َوُغْسُلُه ملَْ ُيَصلَّ َعَلْيِه َوَتِصحُّ الصََّالُة بـَْعَد غُ 

“Al-Mutawalli dan yang lainnya berkata : Bahkan jika ia mati 
di sumur atau tertimpa runtuhan lokasi penambangan dan 
tidak bisa dikeluarkan mayatnya dan tidak bisa dimandikan 
maka tidak dishalatkan, dan sah menyolatkannya jika telah 
dimandikan meskipun sebelum dikafankan” (AL-Majmuu’ 
4/222) 
Namun pendapat yang benar bahwa sang mayat tetap di 
shalatkan meskipun tidak dimandikan dan tidak 
ditayammumkan sebagaimana telah dipaparkan di atas. 
Lagi pula jangankan mayat bahkan orang yang hidup jika 
tidak mampu untuk bersuci atau tidak bisa terhilangkan 
najis dari dirinya maka ia tetap shalat. Apalagi mayat yang 
memang pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa dan 
sangat membutuhkan untuk didoakan. 
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رِيَن: َوَال َوْجَه ِلَرتِْك الصََّالِة َعَلْيِه؛ ِألَنَّ اْلَمْيُسوَر َال َيْسُقُط  قَاَل بـَْعُض اْلُمَتَأخِّ
ْلَمْعُسوِر، ِلمَ  َْمٍر فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم» ؛ َوِألَنَّ ا صَ ِ ِ حَّ «َواَذا أََمْرُتُكْم 

ارِِميُّ َوَغْريُُه اْلَمْقُصوَد ِمْن َهِذِه الصََّالِة الدُّعَ  اُء َوالشََّفاَعُة لِْلَميِِّت َوَجَزَم الدَّ
: َوِإالَّ َلزَِم َأنَّ َمْن ُأْحرَِق َفَصاَر ِميُّ ارِ َأنَّ َمْن تـََعذََّر ُغْسُلُه ُصلَِّي َعَلْيِه. قَاَل الدَّ 

  ْن َأْصَحابَِنا قَاَل ِبَذِلكَ َرَماًدا َأْو َأَكَلُه َسُبٌع ملَْ ُيَصلَّ َعَلْيِه َوَال َأْعَلُم َأَحًدا مِ 

“Sebagian ulama syafiíyah belakangan menyatakan : 
Tidak ada sisi (pendalilan) untuk meninggalkan shalat 
janazah mayat tersebut (meski tidak bisa 
dimandikan), karena yang bisa (mudah) dilakukan 
tidak gugur (kewajibannya) dengan gugurnya yang 
tidak bisa dilakukan, berdasarkan hadits yang shahih 
“Dan jika aku memerintahkan kalian dengan suatu 
perintah maka kerjakanlah semampu kalian”. Dan 
juga karena tujuan dari shalat janazah adalah 
mendoakan mayat dan memberi syafaát bagi mayat. 
Dan Ad-Darimi serta selain beliau memastikan bahwa 
mayat yang tidak memungkinkan untuk dimandikan 
maka tetap dishalatkan, jika tidak maka melazimkan 
bahwa mayat yang terbakar dan telah menjadi debu 
atau dimakan oleh binatang buas untuk tidak 
dishalatkan, dan aku tiak mengetahui ada seorangpun 
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dari para ulama syafiíyah yang berpendapat 
demikian” (Mughil Muhtaaj 2/50) 

Adapun menyolatkannya maka jika 
memungkinkan banyak orang menyolatkan tanpa 
resiko penularan (misalnya mayatnya telah 
dimasukan ke kantong atau kotak yang aman) maka 
itu yang terbaik. Namun jika dikawatirkan penularan 
maka yang menyolatkan secukupnya saja. 
Kelima : Demikian juga penguburan, hendaknya 
mayat dibawa dalam kotak (bungkus) yang 
mengamankan dari penularan, lalu yang menurunkan 
di liang lahad hendaknya memakai pakaian yang 
aman dari penularan. 
Keenam : Dalam kondisi peralatan tidak memadai, 
dan jika melakukan proses pengkafanan dan 
pemandian bisa mengakibatkan penularan, maka 
boleh dikubur tanpa dimandikan dan dikafankan -
karena darurat- dimana keselamatan yang masih 
hidup lebih diutamakan.  

Secara umum jika sebagian kewajiban tidak bisa 
dikerjakan maka hendaknya dikerjakan yang bisa 
dikerjakan dan tidak gugur. Allah berfirman : 

ََّ َما اْسَتطَْعُتمْ   فَاتـَُّقوا ا
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“Bertakwalah semampu kalian” (QS At-Taghoobun : 
16) 
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Bab 7 : Hukum Shalat Ghaib Jenazah Covid 19 
 

Tentu perkara yang sangat menyedihkan tatkala 
ada kerabat atau kawan dekat yang meninggal akibat 
covid 19 lantas tidak sempat menyolatkannya, 
mengingat jenazah dimakamkan dengan protap covid 
19, sehingga dibatasi yang menguburkannya dan yang 
menyolatkannya. Apakah boleh menyolatkan jenazah 
tersebut dengan shalat ghaib? 

Untuk membahas permasalahan ini maka kita 
perlu tahu terlebih dahulu hukum shalat ghaib 
menurut pendapat para ulama Islam. Berikut ini 
penjelasan singkat khilaf ulama terkait permasalahan 
tersebut. Secara umum para ulama terbagi menjadi 
dua pendapat,  
(1) Pendapat bahwa shalat ghaib tidak disyariátkan 
sama sekali, dan ini adalah pendapat Malikiyah dan 
Hanafiyah.  
(2) Pendapat bahwa shalat ghaib disyariátkan. Para 
ulama yang menganggap disyariátkan juga terdiri atas 
3 pandangan : 

- Disyariátkan secara Mutlaq terhadap mayat muslim 
manapun dengan syarat di luar kota atau di dalam 
kota namun tidak mungkin mayat tersebut dihadirkan 
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untuk dishalatkan. Ini adalah pendapat Syafiíyah dan 
Hanabilah. 

- Disyariátkan jika mayat tersebut tidak ada yang 
menyolatkannya (ini adalah salah satu riwayat dari 
Imam Ahmad) 

- Disyariátkan jika mayat tersebut adalah orang yang 
berjasa bagi kaum muslimin, meskipun sudah 
dishalatkan. (Ini juga salah satu riwayat dari Imam 
Ahmad) 
 

 
Berikut yang berpendapat tidak disyariátkan : 
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Berikut yang berpendapat disyariátkan  
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Pendapat yang penulis lebih condong kepadanya 

adalah pendapat bahwa shalat ghaib disyari’atkan jika 
memang jenazah belum dishalatkan (salah satu 
riwayat dari al-Imam Ahmad, al-Khottobi, dan Ar-
Ruyani dari madzhab Syafií). Hal ini mengingat bahwa 
Nabi hanya melakukannya sekali saja terhadap 
jenazah raja an-Najasyi karena raja an-Najasyi belum 
disholatkan. 

Adapun dalil yang menjadi pegangan oleh 
madzhab Malikiyah dan Hanafiyah bahwa jasad an-
Najasyi di hadapan Nabi maka tekstual hadits tidak 
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sharih (tegas dan jelas) menyebutkan akan hal itu. 

Lafal hadits nya َوُهْم َال َيظُنُّوَن ِإالَّ َأنَّ َجَنازََتُه َبْنيَ يديه “Dan para 

shahabat tidaklah menduga melainkan jenazah An-
Najasyi berada di hadapan Nabi shallallahu álaihi 
wasallam” (HR Ibnu Hibban no 3092) 
Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa tempat 
tidur an-Najasyi ditampakan di hadapan Nabi ketika 
shalat ghaib maka datang dari riwayat al-Waqidi, dan 
al-Waqidi adalah matruk  menurut ahli hadits 
sehingga riwayatnya lemah apalagi riwayatnya tanpa 
sanad sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar (Lihat 
Fathul Baari 3/188) 
 Adapun pendapat Syafiíyah dan Hanabilah 
bahwasanya jika jenazah di luar kota maka boleh 
untuk menyolatkannya dengan shalat ghaib, maka 
Nabi shallallahu álaihi wasallam telah sampai kepada 
beliau banyak sahabat yang meninggal di kota lain 
namun tidak diriwayatkan sama sekali bahwa beliau 
menyolatkan mereka dengan shalat ghaib. Kecuali 
Muáwiyah bin Muáwiyah al-Madani yang meninggal 
di Madinah dan kondisi Nabi lagi di Tabuk maka 
Nabipun menyolatkannya. Namun hadits ini 
disepakati akan lemahnya dan kemudian lafal 
haditsnya menunjukan bahwa Nabi tidak sedang 
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shalat ghaib karena bumi dilipat sehingga jasad 
jenazah sahabat tersebut hadir di hadapan Nabi 
shallallahu álaihi wasallam. 
Lantas apa yang  bisa kita lakukan terhadap jenazah 
tersebut? 
Pertama : Kita banyak mendoakannya, dan doa untuk 
mayat tidak disyaratkan harus dalam kondisi shalat 
ghaib. Kita boleh mendoakannya kapan saja. 
Kedua : Kita juga boleh menyolatkan langsung mayat 
tersebut setelah mayat tersebut dikuburkan 
meskipun di kemudian hari. Hal ini berdasarkan hadits 
Ibnu Ábbas radhiallahu ánhu, beliau berkata : 

َل: «أََفَال  َقاَل: «َمَىت ُدِفَن َهَذا؟» قَاُلوا: الَبارَِحَة، قَاَمرَّ ِبَقْربٍ َقْد ُدِفَن لَْيًال، فَـ 
آَذنـُْتُموِين؟» قَاُلوا: َدفـَنَّاُه ِيف ظُْلَمِة اللَّْيِل َفَكرِْهَنا َأْن نُوِقَظَك، فـََقاَم، َفَصَفْفَنا 

َ ِفيِهْم َفَصلَّى َعَلْيهِ    َخْلَفُه، َوَأ

“Nabi melewaiti suatu kuburan yang mayatnya 
dikuburkan di malam hari. Maka Nabi berkata, 
“Kapan dikubur ini?”. Mereka berkata, “Semalam”. 
Nabi berkata, “Kenapa kalian tidak memberitahukan 
aku?”. Mereka berkata, “Kami menguburkannya di 
tengah malam, maka kami tidak suka untuk 
membangunkan engkau”. Maka Nabi pun berdiri dan 
kamipun bershaf di belakang beliau, dan aku 
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termasuk dalam barisan tersebut. Lalu Nabipun 
menyolatkannya” (HR Al-Bukhari no 1321, dan juga 
dari riwayat Abu Hurairah no 458) 
Demikian juga telah datang atsar dari para sahabat 
dan para tabiín yang mereka shalat jenazah setelah 
mayat dikuburkan (lihat riwayat-rwiayat yang 
dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-

Mushonnaf 3/41-42 di bab   ِيف اْلَميِِّت ُيَصلَّى َعَلْيِه بـَْعَدَما ُدِفَن
َعَلهُ َمْن فَـ   dan Ibnu Hazm di al-Muhalla bil Atsar 3/366) 

Para ulama berselisih berapa lama jarak boleh 
menyolatkan dengan mayat di kubur?, ada yang 
mengatakan maksimal 3 hari, ada yang mengatakan 
maksimal sebulan (karena menurut mereka setelah 
sebulan jasad telah sirna sehingga tidak ada yang bisa 
disholatkan). Namun ini semua tidak ada dalilnya 
(lihat al-Muhalla 3/366). Hanya saja sebagian ulama 
juga menyatakan bahwa yang boleh menyolatkan 
setelah dikuburkan adalah orang yang ketika sang 
mayat meninggal ia dalam kondisi sah untuk shalat. 
Contoh seseorang yang berumur 20 tahun maka tidak 
boleh shalat jenazah untuk mayat yang telah 
meninggal 21 tahun yang lalu, karena ketika mayat 
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tersebut meninggal ia belum lahir. (Lihat Asy-Syarh al-
Mumti’, al-Útsaimin 5/346) 
 
Peringatan : Karena hal ini adalah permasalahan 
khilafiyah maka menurut madzhab Syafiíyah dan 
madzhab Hanabilah tidak mengapa melaksanakan 
shalat ghaib jika memang mayat tidak bisa dihadirkan 
atau karena kita tidak memungkinkan untuk 
menghadiri shalat jenazahnya. Hal ini sebagaimana 
yang terjadi sekarang terhadap jenazah covid 19. 
Karenanya jika ada yang shalat ghaib bagi jenazah 
covid 19 maka tidak perlu kita mengingkari. Wallahu 
a’lam bisshawab. 
 
 
Ceger, Jakarta Timur 17 April 2020 
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Bab 8 : Sejarah Wabah di negeri-negeri Islam(10)  
(Tinjauan penutupan masjid dan social distance) 

 
Wabah di Ámwaas dekat Palestina (Tahun 18 H) 

Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam 
Musnadnya, dari seseorang yang merupakan saksi 
hidup wabah thoún Ámwas, ia berkata :  

تَـَعَل اْلَوَجُع، قَاَم أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْجلَرَّاِح ِيف النَّاِس َخِطيًبا، فـََقاَل: "  َلمَّا اشْ 
ُكْم، َوَمْوُت الصَّاِحلَِني ُة نَِبيِّ َوَدْعوَ أَيـَُّها النَّاُس: ِإنَّ َهَذا اْلَوَجَع َرْمحَُة َربُِّكْم، 

ََّ أَ  َ ُعبَـْيَدَة َيْسَأُل ا َلُكْم، َوِإنَّ َأ ْن يـَْقِسَم َلُه ِمْنُه َحظَُّه ". قَاَل: َفطُِعَن  قـَبـْ
ُ، َواْسُتْخلِ  َّ َف َعَلى النَّاِس ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، فـََقاَم َخِطيًبا بـَْعَدُه  َفَماَت َرِمحَُه ا

ا النَّاُس ِإنَّ َهَذا اْلَوَجَع َرْمحَُة رَبُِّكْم، َوَدْعَوُة نَِبيُِّكْم، َوَمْوُت  «أَيـُّهَ  فـََقاَل:
ََّ أَْن يـَْقِسَم ِآلِل ُمَعاذٍ  َلُكْم، َوِإنَّ ُمَعاًذا َيْسَأُل ا ِمْنُه َحظَُّه» .   الصَّاِحلَِني قـَبـْ

 
(10) Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sejarah Thoún 
yang terjadi di negeri-negeri Islam dengan ringkas di 
kitabnya  َِبْذُل اْلَماُعْوِن ِيف َفْضِل الطَُّعْون hal 361-370 

Demikian juga banyak terjadi penutupan masjid akibat 
peristiwa-peristiwa yang lain. Silahkan lihat di 
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/3/24
 تعرف-على-وقائع-وقف-صلوات-الجماعة-بتاريخ-المسلمين /
Akan tetapi pada tulisan ini hanya fokus kepada 
tertutupnya masjid atau kosongnya masjid akibat wabah. 
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، ُمثَّ قَاَم َفَدَعا َربَُّه لِنَـْفِسِه،  ، َفَماتَ ُمَعاذٍ  قَاَل: َفطُِعَن ابـُْنُه َعْبُد الرَّْمحَِن ْبنُ 
َها ُمثَّ يـَُقبُِّل َظْهَر َكفِِّه، ُمثَّ يـَُقوُل: «َما َفطُِعَن ِيف رَاَحِتِه، فـََلَقْد رَأَيـُْتُه  يـَْنظُُر إِلَيـْ

نـَْيا». فـََلمَّا َماَت اْسُتْخِلفَ ُأِحبُّ َأنَّ ِيل  ًئا ِمَن الدُّ لنَّاِس َعَلى ا  ِمبَا ِفيِك َشيـْ
اْلَوَجَع ِإَذا َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، فـََقاَم ِفيَنا َخِطيًبا فـََقاَل: «أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َهَذا 

َا َيْشَتِعُل اْشِتَعاَل النَّاِر، فـََتَجبـَُّلوا ِمْنُه  ِيف اْجلَِباِل» . قَاَل: فـََقاَل َلُه  َوَقَع فَِإمنَّ
َِّ : «َكَذبْ أَبُو َواثَِلَة اْهلَُذِيلُّ  َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه  َت َوا ، َلَقْد َصِحْبُت َرُسوَل ا

َِّ َما أَُردُّ َعَلْيَك َما تـَُقوُل» َوَسلََّم، َوأَْنَت َشرٌّ  ِمْن ِمحَارِي َهَذا» . قَاَل: «َوا
ُ َعْنُه  رَُّقواَِّ َال نُِقيُم َعَلْيِه»، ُمثَّ َخرََج َوَخرََج النَّاُس فـَتَـفَ ، «َواْميُ ا َّ َوَدفـََعُه ا

طَّاِب ِمْن رَْأيِ  ُهْم. قَاَل: فـَبَـَلَغ َذِلَك ُعَمَر ْبَن اخلَْ َِّ َما َكرَِهُه» َعنـْ   َعْمرٍو فـََوا
“Ketika wabah merajalela, berdirilah Abu Ubaidah bin 
Jarrah berkhutbah di hadapan orang-orang dan 
berkata; "Wahai manusia! sesungguhnya penyakit ini 
merupakan rahmat dari Rabb kalian, doa Nabi kalian, 
dan sebab kematian orang-orang shalih sebelum 
kalian. Dan sesungguhnya Abu Ubaidah memohon 
kepada Allah untuk mendapat bagian dari rahmat 
tersebut." Lalu dia terjangkit wabah tersebut 
sehingga meninggal dunia -semoga Allah 
memberikan rahmat kepadanya.- kemudian Mu'adz 
bin Jabal menggantikan dia untuk memimpin orang-
orang, kemudian dia dia berdiri menyampaikan 
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khutbah setelah wafatnya Abu Ubaidah; "Wahai 
manusia, penyakit ini merupakan rahmat dari Rabb 
kalian, penyakit ini doanya Nabi kalian dan sebab 
kematiannya para orang-orang shalih sebelum 
kalian. Dan sesungguhnya Mu'adz memohon kepada 
Allah agar keluarga Mu'adz mendapat bagian dari 
rahmat tersebut." Kemudian Abdurrahman bin 
Mu'adz, anaknya terjangkit penyakit sampai 
meninggal. Dia pun bangkit memohon kepada 
Rabbnya untuk dirinya, dan akhirnya dia juga 
terjangkit di telapak tangannya. Sungguh saya 
melihatnya memperhatikan penyakit tersebut 
kemudian mencium bagian atas tangannya sambil 
berkata; "Aku tidak senang ada sesuatu dari dunia 
ada pada dirimu (berkata kepada telapak tangannya 
yang terkena tho’un)”. Ketika dia wafat, 'Amru bin Al 
Ash menggantikan kedudukannya untuk memimpin 
orang-orang. Kemudian dia berdiri menyampaikan 
khutbah di hadapan kami; "Wahai manusia! 
sesungguhnya jika wabah ini menjangkiti (di suatu 
negri) maka dia akan melahap sebagaimana 
menyalanya api, maka menghindarlah kalian ke 
gunung-gunung." Tetapi Abu Watsilah Al Hudzali 
berkata kepadanya; "Demi Allah, kamu telah 
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berdusta, saya pernah menyertai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan kamu lebih buruk 
daripada keledaiku ini." 'Amru berkata; "Demi Allah 
aku tidak akan membalas perkataanmu, demi Allah 
saya tidak akan memperkarakan perkataanmu itu." 
dia pun keluar dan orang-orangpun keluar berpencar 
darinya, kemudian Allah melenyapkan wabah 
tersebut dari mereka. Ketika pendapat 'Amru tersebut 
sampai kepada Umar bin Khaththab, demi Allah dia 
tidak membencinya." (11) 

Bahkan terdapat dalam riwayat lain dari Amr bin 
Al-Ash yang memerintahkan untuk menjauh dari 
keramaian dan mengasingkan diri ke puncak-puncak 
gunung dan lembah-lembah. (12) 

Dan dalam riwayat lain bahwa yang mendebat 
Amr bin Al-‘Ash adalah Syurahbil bin Hasanah, 

لشَّاِم، َخَطَب َغْنٍم، قَالَ ْمحَِن ْبِن  َعْن َشْهٍر، َعْن َعْبِد الرَّ  : َلمَّا َوَقَع الطَّاُعوُن ِ
اَل: ِإنَّ َهَذا الطَّاُعوَن رِْجٌس، فـَتَـَفرَُّقوا َعْنُه ِيف  َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص النَّاَس، فـَقَ 

َعاِب وَ   قَاَل:  ِيف َهِذِه اْألَْوِديَِة، فـَبَـَلَغ َذِلَك ُشَرْحِبيَل ْبَن َحَسَنةَ َهِذِه الشِّ
 

(11) HR. Ahmad no. 1697 dan dikatakan olh Syuain Al-
Arnauth  hadits ini sanadnya lemah karena Syahr bin 
Hausyab lemah dan gurunya yaitu Roobbih majhul.. 
(12) Lihat: Tahdzibul Atsar karya Ath-Thobari no. 120 1/89  
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ِهللا  َوُهَو َجيُرُّ ثـَْوبَُه ُمَعلٌِّق نـَْعَلُه بَِيِدِه، فـََقاَل: " َصِحْبُت َرُسوَل  ِضَب َفَجاءَ فـَغَ 
ِكنَُّه َرْمحَُة َربُِّكْم،  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَعْمٌرو َأَضلُّ ِمْن ِمحَاِر أَْهِلِه، َولَ 

َلُكمْ اِحلَِني قَـ َوَدْعَوُة نَِبيُِّكْم، َوَوفَاُة الصَّ    بـْ

“dari Syahr dari Abdurrahman bin Ghanm ia berkata, 
"Ketika penyakit tha'un melanda negeri Syam, maka 
Amru bin Ash berkhutbah seraya mengatakan, 
"Sesungguhnya penyakit tha'un ini adalah kotoran. 
Maka hendaklah kalian menghindar darinya dengan 
berpencar bukit-bukit dan lembah-lembah ini." Hal itu 
lalu sampai ke telinga [Syurahbil bin Hasanah], maka 
ia pun marah dan datang dengan menyeret kain dan 
menenteng sandalnya seraya berkata, "Saya telah 
berteman dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Amru itu lebih sesat daripada himar milik 
keluarganya. Akan tetapi hal itu adalah rahmat dari 
Rabb kalian, do'a dari Nabi kalian dan wafatnya 
orang-orang shalih sebelum kalian." (13) 

 
(13) HR. Ahmad no. 17753 dan dikatakan oleh Syuain Al-
Arnauth  hadits ini shohih dan sanadnya lemah karena 
lemahnya Syahr bin Hausyab. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Hibban no 2940 dari jalur yang lain (selain Syahr bin 
Hasusyab) dan dishahihkan oleh Al-Albani (Lihat at-
Ta’liqoot al-Hisaan 4/482 no 2940)  dan dinilai hasan oleh 
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Sebab bantahan Syurahbil bin Hasanah terhadap 
‘Amr bin Al’Ash karena ini merupakan perintah Nabi 
untuk tidak lari dari penyakit tho’un, sedangkan Amr 
bin Al-‘Ash mungkin memahami perintah untuk tidak 
lari dari tho’un adalah lari ke negara/kota lain yang 
dikhawatirkan tho’un tersebut menyebar ke kota lain 
dan larangan tersebut tidak berlaku ke daerah yang 
tidak ditempati orang-orang seperti puncak-puncak 
gunung ataupun lembah-lembah.  

Dalam kisah di atas tidak disebutkan tentang 
kondisi masjid, akan tetapi dzohirnya masjid-masjid 
ditinggalkan di zaman ‘Amr bin al-‘Ash karena beliau 
memerintahkan orang-orang untuk menjauh pergi ke 
gunung-gunung. 
 
Wabah di  al-Qoairawan, Tunisia (Tahun 395 H) 

Sekitar tahun 395 H pernah terjadi wabah di 
Tunisia sebagaimana yang sebutkan oleh Ibnu ‘Idzari 
Al-Marokisyi, 

فريقية شدة ع395ويف سنة   نكشف فيها الستور، وهلك  اظيمة  ، كانت 
فيها الفقري، وذهب مال الغىن، وغلت األسعار، وعدم القوات. وجلى  

 

Syuáib al-Aranuth (Lihat Shahih Ibn Hibbaan tahqiq al-
Arnauth 7/215 no 2951) 
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م وخلت أكثر املنازل فلم يبقى هلا وارث و  هذه    عمأهلها البادية عن أوطا
ء طاعون هلك فيه أكثر الناس من غين وحمتاج فال ترى متصرفا الشدة و 

ا يف جهاز ميت أو تشيع جنازة أو إال يف عالج أو عيادة مريض أو آخذ
فمات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء ...انصرف من دفن.

وخلت املساجد مبدينة والصبيان ما ال حيصى عددهم إال خالقهم تعاىل 
  القريوان

“Dahulu pada tahun 395 H di Afrika terdapat bencana 
besar yang menjadikan tirai-tirai tersingkap, orang-
orang fakir meninggal, harta orang kaya ludes, 
harga-harga barang melambung tinggi, dan tidak 
adanya makanan pokok. Penduduk pedalaman 
meninggalkan kampung halaman mereka sehingga 
banyak rumah-rumah yang kosong dan tidak tersisa 
orang yang mewarisinya. Kondisi genting ini disertai 
dengan wabah tho’un yang menyebabkan binasanya 
mayoritas orang-orang, baik orang kaya maupun 
orang miskin (yang butuh). Maka engkau tidak akan 
mendapati orang yang beraktifitas kecuali untuk 
berobat, mengunjungi orang yang sakit, menyiapkan 
untuk mengurus orang yang meninggal, mengiringi 
jenazah, atau kembali dari menguburkan jenazah.... 
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maka meninggal bermacam-macam golongan 
manusia dari ulama, pedagang, wanita, dan anak-
anak yang jumlahnya tidak ada yang bisa 
menghitungnya kecuali Sang Pencipta Allah 
subhanahu wa ta'ala, dan masjid-masjid di 
Qairawan pun kosong. (14) 
 
Wabah di Andalus (Tahun 448) 
Berkata adz-Dzahabi tentang kejadian tahun 448 H, 

ء َألندلس والو شبيلية، حبيث  وفيها كان القحط العظيم  . ومات اخللق 
ا. وُيسّمى عام اجلوع الكبري  أن املساجد بقيت ُمغلقة  ما هلا من يصلي 

“dan terjadi pada tahun tersebut kemarau yang 
berkepanjangan dan wabah di Andalus. Dan banyak 
manusia yang meninggal di Ishbilia dimana masjid-
masjid selalu tertutup karena tidak ada yang shalat 
di dalamnya. Dan dinamakan tahun tersebut dengan 
tahun kelaparan besar.” (15) 
Dan beliau juga berkata: 

 
(14) Al-Bayaan Al-Mughrib Fii Akhbaar Al-Andalus Wal 
Maghrib 1/257 
(15) Tarikh Al-Islam 30/25 
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ألَْنَدُلس، َوَما ُعِهَد َقْحٌط َوَال  ٌء ِمْثله  وََكاَن الَقْحُط َعِظْيمًا ِمبِْصَر َوَ َوَ
َي َعام اْجلُوع الكبري بَِقَيت املََساِجُد مغلَقةبُقْرطَُبة، َحىتَّ  ، َومسُِّ  ِبَال ُمَصلٍّ

“dan kemarau sangat lama di Mesir dan Andalus. Dan 
tidak pernah terjadi kemarau dan wabah semisalnya 
di Qurtubah sehingga masjid-masjid selalu tertutup 
tanpa ada orang yang shalat. Dan tahun tersebut 
dinamakan dengan tahun kelaparan besar.” (16) 
 
Wabah di Ahwaz, dan juga di Kufah (Tahun 449 H) 

Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah bercerita 
tentang kejadian tahun 449 H, 

قد وقع يف هذه :  راء النهرويف مجادى اآلخرة: ورد كتاب من جتار ما و 
ء عظيم مسرف زائد عن احلد، حىت أنه خرج من هذا اإلقليم يف  ر و الد

مات إىل أن كتب هذا  يوم وأحد مثانية عشر ألف جنازة، وأحصى من
الكتاب فكانوا ألف ألف وستمائة ألف ومخسني ألفا، والناس ميرون يف 

ات خالية، وأبوا مغلقة، حىت  هذه البالد فال يرون إال أسواقا فارغة، وطرق
  إن البقر نفقت.

“Pada bulan Jumadil Akhir datang surat dari para 
pedang dari negeri-negeri waraa’an -Nahr : “Telah 
terjadi wabah yang besar yang melampaui batasnya 

 
(16) Siyar A’laam An-Nubala’ 18/311 
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di kota-kota ini. Sehingga keluar dari wilayah ini 
dalam satu hari delapan belas ribu jenazah. Dan 
terhitung yang meninggal hingga surat ini dituli 
sebanyak satu juta sembilan ratus lima puluh ribu 
jiwa. Dan orang-orang melewati kota ini mereka tidak 
melihat kecuali pasar-pasar dan jalan-jalan yang 
kosong, pintu-pintu yang tertutup, hingga sapi-sapi 
binasa.” 

ء العظيم، وأنه مل يسلم إال   وجاء اخلرب من آذربيجان لو وتلك األعمال 
  العدد القليل.

ذ، والكوفة، وطبق   لنيل، ومطريآ ألهواز وأعماهلا وبواسط، و ء  ووقع و
األرض حىت كان خيد للعشرين والثالثني زبية فيلقون فيها، وكان أكثر  

ب، وينبشون القبور  وكان الفقراء يشوون الكالسبب ذلك اجلوع، 
م فيشو  كلو ، وكان لرجل جريبان أرًضا دفع إليه يف مثنها ون املوتى و

نري فلم يبعها، فباعها حينئذ خبمسة أرطال خبز، وأكلها ومات   عشرة د
من وقته. وطويت التجارات، وأمور الدنيا، وليس للناس شغل يف الليل 

 ن اإلنسان قاعًدا فينشقوالنهار إال غسل األموات والتجهيز والدفن، وكا
 قلبه عن دم املهجة فيخرج إىل الفم منه قطرة فيموت اإلنسان.
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Dan datang kabar dari Adzarbejan dan kota-kota 
disekitarnya adanya wabah yang dahsyat, dan tidak 
ada yang selamat kecuali sedikit. 
Dan terjadi wabah di Al-Ahwaaz dan di wilayah-
wilayahnya, di Wasith, di An-Nil, dan di Muthorabadz. 
Wabah merata, sampai-sampai dibuat satu lubang 
lalu dilemparkan 20 sampai 30 mayat padanya. 
Kebanyakan sebab kematian adalah kelaparan. 
Orang-orang miskin memanggang anjing, mereka 
menggali kubur lalu membakar mayat-mayat dan 
memakannya. Ada orang yang memiliki 2 petak 
tanah, lalu ada yang mau beli dengan harga 10 dinar, 
namun ia tidak menjualnya, maka tatkala itu ia 
menjualnya dengan 5 rithl (takaran) roti , lalu ia 
memakan tersebut lalu ia mati seketika. Perdagangan 
ditutup demikian juga perkara-perkara dunia. Tidak 
ada kegiatan orang-orang siang dan malam kecuali 
hanya memandikan mayat dan menyiapkan 
penyelenggaraan janazah dan penguburan. 
Seseorang duduk lalu jantungnya pun pecah dan 
darahpun keluar menuju mulutnya lalu menetes 
setetes darah lalu meninggal.  
ب الناس كلهم، وتصدقوا مبعظم أمواهلم، وأراقوا اخلمور، وكسروا  و
املعازف، ولزموا املساجد لقراءة القرآن [خصوصا العمال والظلمة] وكل 
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دار فيها مخر ميوت أهلها يف ليلة واحدة. ووجدوا دارا فيها مثانية عشر 
لى  متاعهم فوجدوا خابية مخر، فأراقوها. ودخلوا عفسا موتى، ففتشوا ن

صبعه إىل م، فأشار   خابية مخر فقلبوها وخلصه  مريض طال نزعه سبعة أ
هللا [تعاىل] من السكرة، فقضى، وقبل ذلك كان من يدخل هذه الدار 
ميوت، ومن كان مع امرأة حراما ما من ساعتهما، وكل مسلمني بينهما 

قد حا ما مًعا، ومن دخل الدار ليأخذ شيئا مما هجران وأذى فلم يصطل
 ختلف فيها وجدوا املتاع معه وهو ميت.

Orang-orangpun bertaubat seluruhnya, mereka 
bersedekah dengan mayoritas harta mereka. Bir-bir 
mereka buang, alat-alat musik mereka hancurkan, 
dan mereka melazimi masjid-masjid untuk membaca 
al-Qurán, terutama para pejabat dan orang-orang 
yang dzalim. Semua rumah yang ada khomr (bir)nya 
maka penghuninya wafat dalam satu malam. Mereka 
mendapatkan dalam satu rumah ada 18 orang 
meninggal, maka mereka periksa barang-barangnya 
ternyata mereka mendapati ada khomr yang 
disembunyikan, maka merekapun membuang dengan 
menumpahkanya. Mereka menjenguk orang yang 
sakit yang sudah 7 hari sekarat, maka si sakit 
memberi isyarat dengan jarinya ke tempat 
disembunyikan khomr, maka merekapun 
menumpahkannya, lalu Allahpun menyelesaikan 
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sakarat orang tersebut, lalu meninggal. Dan 
sebelumnya barang siapa yang masuk rumah 
tersebut maka meninggal. Siapa yang bersama 
wanita yang haram maka keduanya mati ketika itu 
juga. Setiap dua orang muslim yang saling 
memboikot (tidak menyapa) dan saling mengganggu 
serta tidak berdamai maka keduanya mati 
bersamaan. Siapa yang masuk rumah untuk 
mengambil sesuatu barang yang tertinggal maka 
mereka mendapatinya bersama barang tersebut dan 
ia dalam kondisi mati. 

ن مقيما مبسجد فخلف مخسني ألف درهم، فلم يقبلها ومات رجل كا
م حباهلا، فدخل أربعة أنفس ليال إىل   أحد، ووضعت يف املسجد تسعة أ
املسجد وأخذوها فماتوا عليها. ويوصي الرجل الرجل فيموت الذي أوصى 

  وخلت أكثر املساجد من اجلماعات، يإليه قبل املوصِ 

Ada seorang pengurus masjid meninggal dan ia 
meninggalkan 50 ribu dirham, maka tidak 
seorangpun yang menerimanya. Maka harta tersebut 
diletakan di masjid selama 9 hari begitu saja. Maka 
masuklah 4 orang di malam hari ke dalam masjid lalu 
merekapun mengambil harta tersebut ternyata 
mereka meninggal di atas harta tersebut. Seseorang 
berwashiat kepada orang yang lain, maka yang 
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diwashiatkan ternyata lebih dahulu wafat sebelum 
yang berwashiat. Dan mayoritas masjid-masjid tidak 
ada jamaátnya” (17) 
 
Wabah di Mesir (Bulan Ramadhan Tahun 749 H) 

Dan di Mesir tersebar tho’un besar pada tahun 
749 H. Al-Miqrizi berkata: 

َْرض مصر  ِ ْسَالم مثله فَِإنَُّه ابـَْتَدَأ  ء الَِّذي مل يْعَهد ِيف اْإلِ َفَكاَن ِفيَها الو
َوَذِلَك ِيف فصل اخلريف ِيف أثـَْناء سنة َمثَان َوأَْربَعني. َوَما أهل حمرم سنة    ...

ر مصر ِيف ت سره َواْشَتدَّ بد ء ِيف اإلقليم   سع َوأَْربَعني َحىتَّ انـَْتَشر الو
ْلَقاِهَرِة   شْعَبان ورمضان وشوال وارتفع ِيف نصف ِذي اْلقعَدة. وََكاَن َميُوت ِ

ألف نفس   ومصر َما َبني عشَرة آَالف ِإَىل َمخَْسة عشر ألف ِإَىل عْشرين
ى للسبيل بَِغْري س التوابيت والدكك لتغسيل اْلَمْوتَ ِيف كل يـَْوم. وعملت النَّا

على أَْلَواح اْخلشب وَعلى السالمل واألبواب أجره َومحل َأكثر اْلَمْوَتى 
وحفرت احلفائر وألقوا ِفيَها. وََكاَنت احلفرة يْدفن ِفيَها الثََّالثُوَن َواْألَْربـَُعوَن 

لطاعون يبصق اْإلِ  ْنَسان َدًما مثَّ َيِصيح َوَميُوت َوعم  َوأْكثر. وََكاَن اْلَمْوت 
يعَها نـَْيا مجَِ   .. ..َمَع َذِلك الغالء الدُّ

 
(17) Al-Muntazhom Fii Taariikh Al-Muluuk Wal Umam 16/17-
18 
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هم على الرتب لعجزهم َعن تواريهم. وََكاَن أهل   َوَصاَر النَّاس يبيُتوَن مبو
يًعا وهم عشرات َفَما يُوجد َهلُم سوى نعش َواِحد ينقلون  اْلبَـْيت ميوتون مجَِ

ً وأمواال من غري  ِفيِه َشْيئا بعد َشْيء.  َوأخذ كثري من النَّاس دورًا وأ
ْوت مستحقيها فَل

َ
م يتمل َأْكَثرهم ِممَّا َأخذ َوَمات َومن َعاَش  اْسِتْحَقاق مل

ُهم اْستغىن ِبهِ  َوَبطَلت األفراح واألعراس من َبني النَّاس فَلم يعرف أَن    ...ِمنـْ
ء َوَال مسع َصوت وتعطل اْألََذان من غناء.  أحدا عمل َفرحا ِيف ُمدَّة الو

ََِذان َواِحد  عدَّة َمَواِضع َوبَِقي ِيف اْلموضع اْلَمْشُهور 

Pada tahun itu (749 H) terjadi wabah yang tidak 
pernah seperti itu sebelumnya dalam sejarah Islam. 
Wabah dimulai di negeri Mesir …yaitu pada musim 
semi di tengah tahun 748 H. Dan tidaklah masuk 
bulan Muharram tahun 749 H kecuali wabah tersebar 
di seluruh wilayah dan semakin parah di negeri Mesir 
di bulan Sya’ban, Ramadhan, dan Syawwal dan baru 
hilang di pertengahan bulan Dzulqo’dah. Dan yang 
meninggal perhari di Qohiroh dan Mesir sekitar 10 
ribu hingga 15 ribu hingga 20 ribu orang. Orang-
orangpun membuat tempat-tempat duduk yang 
panjang untuk pemadian mayat secara gratis tanpa 
bayaran. Mayoritas orang-orang mengangkat 
mayat-mayat di atas papan-papan kayu, 
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mengangkut mayat pakai tangga-tangga, dan pakai 
pintu-pintu rumah. Digalilah lubang-lubang lalu 
mayat-mayat dilemparkan di situ. Satu lubang bisa 
untuk 30 hingga 40 mayat atau lebih. Kematian 
dengan wabah thoún adalah seseorang meludahkan 
darah lalu berteriak lalu meninggal. Selain wabah 
ketika itu harga naik meliputi seluruh tempat…. Dan 
orang-orangpun tinggal bersama mayat-mayat 
mereka yang ditutup dengan tanah karena mereka 
tidak mampu untuk menguburkan. Yang terjadi satu 
keluarga langsung meninggal bersamaan dan jumlah 
mereka puluhan, maka mereka tidak mendapatkan 
kecuali satu keranda saja yang mereka gunakan 
untuk mengangkat mayat satu demi satu. Banyak 
orang juga yang menempati rumah-rumah orang 
lain, mengambil perabot dan harta tanpa hak karena 
para pemiliknya telah meninggal, namun mayoritas 
mereka tidak sempat memanfaatkan dan meninggal, 
dan yang masih hidup tidak membutuhkan lagi. 
Acara-acara pesta walimah dibatalkan di 
masyarakat, dan tidak dikenal seorangpun yang 
melakukan acara pernikahan di musim wabah, dan 
tidak terdengar suara nyanyian (dari acara walimah). 
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Azan tidak terdengar di beberapa lokasi dan hanya 
tersisa satu azan di lokasi yang masyhur.” (18) 

Hal di atas juga dikatakan oleh sejarawan Ibnu 
Tagri Bardi dengan tambahan keterangan: 

 الزواوغّلقت أكثر املساجد و 

“Dan mayoritas masjid-masjid dan Lorong-lorong 
ditutup.” (19) 
 
Wabah di Makkah (Tahun 827 H) 

Di antaranya yang terjadi di Makkah di Al-Masjid 
Al-Harom sekitar tahun 827 H(20) sebagaimana yang 
disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar 

ء عظيم حبيث ويف أوائل هذه السنة وق مات يف كل يوم أربعون  ع مبكة و
ويقال إن إمام  نفساً، وحصر من مات يف ربيع األول ألفًا وسبعمائة، 

م إال إثنني وبقية األئمة بطلوا لعدم من   املقام مل يصل معه يف تلك األ
 .يصلي معهم

“Pada awal-awal tahun tersebut terjadi wabah yang 
besar dimana di setiap harinya meninggal sebanyak 
empat puluh jiwa. Dan terhitung yang meninggal 

 
(18) As-Suluuk Li Ma’rifati Duwal Al-Muluuk 4/80-88 
(19) An-Nujuum Az-Zaahiroh 10/209 
(20) Lihat: Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/323 



Hukum Seputar Covid 19 dalam Tinjauan Syari’ah 
______________________________________________________________________________ 

94-143 
 

pada bulan rabi’ul awal sebanyak seribu tujuh ratus 
jiwa. Dan disebutkan bahwa imam al-Maqoom(21) 
tidak ada yang salat bersamanya pada hari-hari 
tersebut kecuali dua orang. Dan imam-imam yang 
lainnya tidak mengimami dikarenakan tidak ada 
orang-orang yang shalat bersama mereka.”  (22) 
 
 
 

 
(21) Yang dimaksud dengan imam al-maqoom adalah imam 
dari madzhab tertentu. Dahulu di mekah di arel sekitar 
ka’bah terdapat 4 maqoom, yaitu semacam musholla kecil, 
yang dimana masing-masing imam madzhab mengimami 
para pengikutnya di maqom tersebut. Jadi ada al-Maqoom 
asy-Syafií, al-Maqoom al-Hanafi, al-Maqoom al-Maliki, dan 
al-Maqoom al-Hanbali. Ada yang mengatakan bahwasanya 
maqom-maqom ini baru muncuk sekitar pertengahan abad 
ke 5. Sebelumnya semua orang bermakmum kepada 
seorang imam saja. Namun pada tahun 1377 H pemerintah 
Arab Saudi menghancurkan ke 4 maqom tersebut demi 
persatuan dan perluasan areal thowaf.  
https://www.wesalam.com/topic/761/-ما-الذي-تعرفونه-عن

املشرفة؟-الكعبة-صحن- يف-األربع-ملقاماتا  
(22) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/326 
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Wabah di Damaskus, Himsh, Iskandariah dan 
Qohiroh (Tahun 833 H) 
 

Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menceritakan 
peristiwa-peristiwa tahun 833 H, diantaranya terjadi 
wabah thoún di Damaskus dan Himsh. Beliau 
menjelaskan dampak penyebaran wabah setelah 
terjadi perkumpulan manusia. Ia menyebutkan, 

لقاهرة اثنيت عشرة نفساً، فلما استهل ربيع اآلخر كان عدة من ميوت 
ألوىل بلغوا مائة،  ويف أول يوم من مجادى ا ويف آخره قاربوا اخلمسني.

خلروج إىل الصحراء يف اليوم فنود لتوبة و م و ي يف الناس بصيام ثالثة ا
الرابع، وخرج الشريف كاتب السر والقاضي الشافعي ومجع كثري من بياض 

وبكوا ودعوا وانصرفوا قبل الظهر، فكثر فيهم الناس وعوامهم، فضجوا 
لقاهرة خاصةاملوت أضعاف ما كان وبلغ يف اليوم ثالمثائ ومما وقع  ...ة 

فيه من النوادر أن مركبًا ركب فيها أربعون نفسًا قصدوا الصعيد، فما 
وصلت إىل امليمون حىت مات اجلميع؛ وان مثانية عشر صياداً اجتمعوا يف 

يف يوم واحد أربعة عشر فجهزهم األربعة، فمات منهم   مكان، فمات منهم
ويف رابع مجادى   ...م إىل املقربة مات، فلما وصل اآلخر  ة وهم مشاة ثالث

لقاهرة خاصة يف اليوم ألف نفس ومائيت نفس   األوىل بلغت عدة املوتى 
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“Ketika masuk bulan Rabiúl Awal yang wafat di 
Qohiroh hanya 12 orang, dan di Robiul Akhir yang 
wafat mendekati 50 orang. Dan di hari pertama di 
bulan Jumadil Ula yang wafat mencapai 100 orang. 
Maka diserukan kepada masyarakat agar berpuasa 
sebanyak tiga hari dan untuk bertaubat, serta untuk 
keluar ke padang terbuka pada hari keempatnya. 
Maka keluarlah Ass-Syariif (Katib as-Sir/semacam 
sekertaris kerajaan) dan Hakim bermadzhab Syafií 
dan banyak orang dari kalangan atas maupun orang-
orang awam (menuju padang terbuka). Merekapun 
ramai, menangis, dan berdoa, lalu mereka pulang 
sebelum dzuhur. Maka banyaklah yang meninggal 
bahkan berlipat-lipat ganda dari jumlah 
sebelumnya, dan yang meninggal dalam satu hari 
mencapai 300 orang khusus di Qohirah saja…  
Diantara peristiwa yang unik ada sebuah kapal 
dengan penumpang 40 orang mereka bermaksud 
menuju kota As-Soíd, belum sampai ke kota al-
Maimun ternyata semuanya telah meninggal dunia. 
Ada juga 18 orang pemburu yang berkumpul di suatu 
tempat, maka dalam satu hari 14 orang dari mereka 
meninggal, maka sisanya 4 orang menguburkan 
mereka. Lalu tiga yang lainnya juga meninggal 



Hukum Seputar Covid 19 dalam Tinjauan Syari’ah 
______________________________________________________________________________ 

97-143 
 

tatkala mereka dalam perjalanan menuju kuburan. 
Takala sampai di kuburan maka yang terakhir juga 
meninggal…. Dan di hari ke4 bulan Jumadal Ulaa 
jumlah yang meninggal dalam sehari mencapai 1200 
orang….(23) 
Beliau juga berkata : 

ويف نصف مجادى اآلخرة مجع الشريف كاتب السر أربعني شريفاً اسم كل 
جلامع االزهر ما تيسر  منهم حممد وفرق في هم ماًال، فقرأ بعد صالة اجلمعة 

من القرآن، فلما أن قرب العصر قاموا فدعوا وضجوا. وكثر الناس معهم 
مجيعًا وانفضوا،  يف ذلك إىل أن صعد األربعون إىل السطح فأذنوا العصر

وكان بعض العجم قال للشريف إن هذا يدفع الطاعون، ففعل ذلك فما  
  ن إال كثرةازداد الطاعو 

“….dan pada pertengahan Jumadal Akhir Asy-Syarif 
(Katib as-Sirr) mengumpulkan empat puluh orang 
syarif/habib (yaitu keturunan Nabi shallallahu álaihi 
wasallam) yang semuanya bernama Muhammad 
dan membagikan kepada mereka harta. Kemudian 
dibacakan setelah shalat Jumat di Al-Azhar Al-Quran 
sebisanya. Ketika mendekati waktu ashar mereka 
berdoa dan menimbulkan suara ramai. Orang-orang 

 
(23) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/437 
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pun semakin banyak pada saat itu hingga empat 
puluh orang tersebut (yang bernama Muhammad 
seluruhnya-pen) naik ke atap lalu mereka semua 
mengumandangkan azan (bersamaan) dan kembali. 
Dan sebagian orang non Arab berkata kepada Asy-
Syarif: sesungguhnya ini bisa menghilangkan tho’un” 
maka ia pun melakukan hal tersebut. Dan tidak lah 
tho’un bertambah kecuali semakin banyak….” (24) 
Dan Ibnu Hajar melanjutkan: 

زلة الطاعون  ستفتاء العلماء عن  لطاعون أمر السلطان  وملا اشتد االمر 
هل يشرع االجتماع للدعاء برفعه أو يشرع القنوت له يف الصلوات؟ وما 
الذي وقع للعلماء يف الزمن املاضي؟ فكتبوا األجوبة وتشعبت آراؤهم 

ذلك الدعاء والتضرع والتوبة، وتقدم قبل وحتصل منها على انه يشرع 
م ال  ملعروف والنهي عن املنكر، وا التوبة، واخلروج من املظامل، واألمر 
م اجتمعوا لذلك إال أن االجتماع  يستحضرون عن أحد من السلف أ
زلة وقد صرح  ا  أرجى لإلجابة؛ وأجاب الشافعي جبواز القنوت، أل

ملنع،  النوازل، وأجاب احلنفي واملالكي الشافعية مبشروعية القنوت يف
إلمام االعظم يف  ن عندهم روايتني ومن جوزه خصه  واجاب احلنبلي 
غري يوم اجلمعة؛ مث طلب القضاة والعلماء إىل حضرة السلطان فقرئت 

 
(24) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/438 
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بع الصحابة  الفتاوى وفسرها له حمب الدين ابن األقصراين فأجاب: أ أ
 ...سرهبل كل أحد يبتهل إىل هللا تعاىل يف والسلف الصاحل وال أخرج 

ن  لتوبة واإلقالع عن  وأمر السلطان القضاة واالمراء  مروا الناس 
لقاهرة مبنع النساء  املعاصي واإلكثار من الطاعات وحنو ذلك، ونودي 

لتغريق   لشنق واملرأة    من اخلروج إىل الرتب، وتوعد املكاري 
Ketika wabah semakin parah maka Sultan 
memerintahkan untuk meminta fatwa kepada para 
ulama tentang kejadian wabah thoún, apakah 
disyariátkan untuk berdoa agar dihilangkan wabah, 
atau disyariátkan untuk qunut dalam shalat-shalat? 
Dan adakah sikap para ulama di zaman dahulu 
tentang hal seperti ini?. Maka para ulama pun 
menuliskan jabawan mereka, dan berbeda-beda 
pendapat mereka. Kesimpulannya disyariátkan 
berdoa dan merendahkan diri serta bertaubat, dan 
bertaubat sebelumnya serta keluar dari bentuk-
bentuk kedzaliman, beramar ma’ruf dan bernahi 
mungkar. Namun mereka tidak mendapatkan dari 
seorang salafpun bahwasanya dahulu para salaf 
berkumpul untuk berdoa, hanya saja dengan 
berkumpul lebih diharapkan dikabulkan doa.  
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Adapun ulama syafií berpendapat untuk disyariátkan 
qunut, karena wabah thoún adalah musibah dan 
disyariátkan untuk qunut pad setiap musibah. 
Adapun ulama maliki dan Hanafi melarang untuk 
qunut. Adapun ulama hanbali maka mereka memiliki 
2 riwayat, siapa yang membolehkan maka 
mengkhususkannya dengan Imam Tertinggi 
(Sulton/Raja) namun pada selain shalat jumát. Lalu 
para ulama dan para hakim dipanggil dihadapan 
Sulthon, lalu dibacalah fatwa-fatwa tersebut dan 
dijelaskan isinya oleh Muhibbuddin Ibnu Al-
Aqshoroni. Lalu Sulton berkata, “Aku mengikuti para 
sahabat dan para as-Salaf as-Shalih, dan aku tidak 
keluar (untuk berdoa bersama), akan tetapi setiap 
orang berdoa kepada Allah sendiri-sendiri”… Dan 
Sulthon memerintahkan para hakim dan para 
perjabat untuk memerintahkan masyarakat agar 
bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan, serta 
memperbanyak ketaatan dan yang semisalnya. Dan 
kumandangkan pengumuman di Qohiroh untuk 
melarang para wanita keluar ke lapangan dan 
mengancam penyewa tunggangan dengan 
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digantung dan wanita (yang melanggar) dengan 
ditenggelamkan” (25) 
 
Wabah di Mesir (Tahun 848 H) 
 
Ibnu Hajar berkata : 

استهل احملرم منها يوم االثنني وقد تزايد الطاعون، وبلغ عدد األموات يف 
دة على عشرين ومائة   وقيل إنه يزيد على املائتني، وأكثر من    ..كل يوم ز

مث تزايد واشتد اشتعاله إىل أن دخل احلاج فتزايد  ميوت األطفال والرقيق، 
جاوز األلف يف أيضاً، ومات من أطفاهلم ورقيقهم عدد جم، ويقال إنه 

  كل يوم

Lalu masuk bulan Muharram (848 H) pada hari senin, 
sementara thoún semakin parah. Yang wafat setiap 
hari mencapai 120 ….dan dikatakan lebih dari 200 
orang. Mayoritas yang meninggal adalah anak-anak 
dan budak. Kemudian tho’un semakin bertambah dan 
semakin menyebar hingga masuk jamaáh haji 
(pulang dari Mekah),  maka semakin parah 
wabahnya.  Banyak yang meninggal dari anak-anak 

 
(25) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/438-439 
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dan budak-budak. Dan dikatakan jumlahnya melebihi 
seribu jiwa yang meniggal di setiap harinya.” (26) 
 
Ibnu Hajar juga pernah bercerita tentang seorang 
qodhi yang sengaja tidak keluar rumah dengan 
berpura-pura sakit agar selamat dari thoún, dan 
akhirnya dia selamat. Beliau berkata : 

مث ملا وقع الطاعون يف هذه السنة ذعر منه ذعرًا شديدًا وصار دأبه أن 
ثر من ذلك أدوية وأدعية ورقي، مث متارض لئال يستوصف ما يدفعه ويستك

يشاهد ميتاً وال يدعى إىل جنازة لشده خوفه من املوت، فقدر هللا أنه سلم  
  من الطاعون

“ketika terjadi tho’un pada tahun tersebut sang Qodhi 
ditimpa rasa takut yang teramat sangat hingga ia 
hanya bisa mencari-cari obat yang bisa 
menghilangkan rasa takut tersebut. Dan dia banyak 
mengambil obat-obatan, doa-doa, dan ruqyah-
ruqyah. Kemudian dia pura-pura sakit agar (menjadi 
alasan) tidak menghadiri orang yang meninggal, 
tidak dipanggil lepada jenazah karena dia takut akan 
kematian (dari wabah tho’un), kemudian Allah 

 
(26) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 4/224 
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subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia selamat dari 
tho’un.” (27) 
 

Namun ada sebagian penukilan yang 
menyebutkan bahwa ada ada sejarah juga yang 
mencatat bahwa ketika terjadi wabah para manusia 
berkumpul di masjid. Sebagaimana yang dikatakan 
salah seorang sejarawan Syamsuddin Muhammad bin 
Abdir Rahman Al-Qurosyi Ad-Dimasyqi As-Syafi’i 
dalam manuskrip kitabnya menceritakan keadaan 
manusia ketika ditimpa tho’un pada tahun 764 H, 

كان الناس به على خري عظيم من إحياء الليل وصوم النهار، والصدقة 
 ."والتوبة...، فهجر البيوت ولزمنا املساجد رجالنا وأطفالنا ونساؤ

“dahulu manusia dalam keadaan kebaikan yang 
besar berupa menghidupkan malam, puasa di waktu 
siang, sedekah, dan taubat....maka kami para lelaki, 
anak-anak, dan para wanita meninggalkan rumah-
rumah kami dan berdiam di masjid -masjid. (28)  
 

 
(27) Inbaaul ghumri bi abnaa-il ‘umri 3/119 
(28) Bisa dilihat dalam foto manuskrip kitabnya yang berjudul 
Syifaaul Qolbil Mahzuun Fii Bayaani Maa Yata’allaqu Bit 
Thoo’uun (lihat: https://tinyurl.com/tzv6m4g) 
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Kesimpulan :  
Apa yang kita alami sekarang ternyata jauh lebih 

ringan dari wabah-wabah terdahulu. Dahulu ada yang 
sampai mayat tidak sempat dikuburkan, sampai 
orang memakan anjing, bahkan ada yang menggali 
kubur untuk memakan mayat. 

Semua musibah yang menimpa (termasuk 
wabah) adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Tidak 
ada seorang pun diantara kita yang merasa suci, baik 
rakyat maupun pejabat, baik murid maupun ustadz. 
Masing-masing bergelimang dengan model dosanya 
masing-masing, baik dosa pandangan, pendengaran, 
lisan, maupun hati. 

 
Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah 

dan juga berikhtiar sebagaimana anjuran pemerintah. 
Kita hanya berdoa dan berikhtiar karena itulah yang 
dissyariátkan setelah itu tinggal menunggu taqdir 
Allah. Kita selamat karena Allah kita terkena 
musibahpun karena ada hikmah yang Allah 
kehendaki.  

 
Jangan lupa memperbanyak ibadah di rumah, 

bukan malah menghabiskan waktu dengan terus 
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mengikuti berita-berita di medsos yang tiada 
habisnya. Ada waktu untuk bermedsos tapi jangan 
sampai waktu untuk bertaubat dan mendekat kepada 
Allah tidak terabaikan. 

 
Ceger, Jakarta Timur 9 April 2020 
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Bab 9 : Nabi shallallahu álaihi wasallam 
mengabarkan covid 19 akan hilang di bulan Mei? 

 
Baru-baru ini ada seorang daí yang menyatakan 

bahwa covid 19 akan hilang pada bulan Mei. Ia 
berdalil dengan hadits Abu Hurairah radhiallahu ánhu 
yang meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda : 

  ِإَذا طََلَع النَّْجُم َذا َصَباٍح، رُِفَعِت اْلَعاَهةُ 

“Jika telah terbit bintang tersebut di suatu pagi maka 
akan diangkat penyakit” (HR Ahmad no 8495) 

Apakah benar demikian? 
Berikut embahasan hadits ini, berkaitan dengan dua 
hal (1) tentang derajat hadits ini, dan (2) fikih hadits 
ini. 
Pertama : Hadits ini diperselisihkan oleh para ulama 
tentang keshahihahnya, karena hadits ini datang 

dengan sanad yang lemah, yaitu melalu jalur  ِعْسُل ْبُن
 .dari ‘Athoo bin Abi Robaah dari Abu Hurairah ُسْفَيانَ 

Adapun Ísl bin Sufyan maka ia adalah perawi yang 
lemah (lihat Tahdziib At-Tahdziib 7/193 no 370 dan 
Taqriib at-Tahdziib no 4578). Telah datang hadits ini 
juga dar jalan-jalan yang lain namun semuanya juga 
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melalui jalur Ísl bin Sufyan dari Áthoo, kecuali satu 
jalur melalui jalur Imam Abu Hanifah dari Áthoo (Lihat 
Syarh Musykil al-Aatsar no 2282). Dan Abu Hanifah 
diperselisihkan oleh para ahli hadits, namun 
mayoritas Ahli Hadits menilai beliau dhoíf (lemah) 
dalam periwayatan meskipun beliau adalah imam 
dalam fikih (29).Karenanya hadits ini dinilai lemah oleh 
Al-Albani (lihat Silsilah al-Ahaadiits Ad-Dhoíifah 1/572 
no 397)  

Namun sebagian ulama menilai hadits ini hasan, 
karena kedua jalur di atas (jalur Ísl bin Sufyan dan jalur 
Abu Hanifah) saling menguatkan, sehingga naik-lah 
derajat hadits ini dari dhoíf menjadi “Hasan li 
ghoirihi”, terlebih lagi dikuatkan dengan syahid dari 
hadits Ibnu Umar. Beliau berkata : 

 
(29) Bahkan Az-Zilaí (Ulama besar hadits yang bermadzhab 
Hanafi) juga memandang Abu Hanifah adalah perawi yang 
dhoíf. Silahkan lihat Risalah Magister di Universitas Ummul 
Quro (Mekah) dengan judul  َفَة َبْنيَ اْجلَرِْح َوالتـَّْعِدْيلِ أَبُو َحِنيـْ  oleh 

Syaakir Dziib Fayyadh, bisa diunduh buku pdf di link 
berikut : https://www.quranicthought.com/books/ -أبو 

ماج-رسالة-والتعديل-الجرح-بين-نيفةح  / 
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وُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الثَِّماِر َحىتَّ َتْذَهَب اْلَعاَهُة "،  ََى َرسُ 
َ َعْبِد الرَّْمحَِن َوَما َتْذَهُب اْلَعاَهُة، َما اْلعَ  اَهُة؟ قَاَل: " طُُلوُع الثـَُّرَّ قـُْلُت: َأ

" 

“Rasulullah shallallahu álaihi wasallam melarang 
menjual buah-buahan hingga hilang penyakitnya”. 
Aku (yaitu Útsman bin Abdillah bin Surooqoh, perawi 
dari Ibnu Umar) berkata, “Wahai Ibnu Umar, apa itu 
perginya penyakit, apakah itu penyakit?”. Ibnu Umar 
berkata, “Terbitnya bintang ATs-Tsurayya” (HR 
Ahmad no 5012 dengan sanad yang shahih) 
Kedua : Adapun fikih dari hadits ini yaitu Nabi 
shallallahu álaihi wasallam sedang menjelaskan 
penyakit yang berkaitan dengan buah-buahan seperti 
buah kurma, dan tidak sedang membicarakan tentang 
seluruh penyakit apalagi seluruh wabah. Yang 
menunjukan akan hal ini adalah : 
Pertama :  Riwayat dari jalur Abu Hanifah dengan lafal 
: 

 َعِن الثَِّمارِ رُِفَعِت اْلَعاَهُة 

“…diangkat penyakit dari buah-buahan” 
(sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul 
Baari 4/395) 
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Kedua : Inilah yang dipahami para sahabat, 
diantaranya adalah Ibnu Umar (sebagaimana hadits di 
atas). 
Demikian juga Zaid bin Tsabit radhiallahu ánhu 

 َرُه، َحىتَّ َتْطُلَع الثـَُّرَّ أَنَُّه َكاَن َال يَِبيُع ِمثَا

“Bahwasanya beliau (Zaid bin Tsaabit) tidaklah 
menjual buah-buahan beliau hingga terbit bintang 
Tsurayya” (HR Malik di al-Muwattho no 2293 dengan 
sanad yang shahih) 
Ketiga : Inilah yang dipahami oleh banyak ulama 
terhadulu yang menyebutkan hadits ini dalam buku-
buku mereka. Contohnya : 

- Abu Ja’far At-Thohawi (wafat 321 H), beliau 
membawakan hadits ini setelah itu beliau 
menyebutkan atsar Ibnu Umar di atas, lalu beliau 

berkata  َِمثَاُر النَّْخلِ َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِبَرْفِع اْلَعاَهِة َعْنُه ُهو   

“Bahwasanya yang dimaksud dengan 
diangkatnya penyakit darinya adalah dari buah-
buahan kurma”  (Syarh Musykil al-Aatsaar 6/54) 

- Ibnu ‘Abdil Barr (wafat 463 H) beliau bawakan 
dalam pembahasan penjualan buah-buahan yang 
terlarang (lihat al-Istidzkaar 6/305) 
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- Ibnu Rusyd (wafat 595 H) beliau membawakan 
hadits ini pada pembahasan jual beli yang 
terlarang yaitu pada pembahasan larangan 
menjual buah-buahan sebelum nampak 
kematangannya (Lihat Bidaaytul Mujtahid 3/170) 

- Ibnul Mulaqqin (wafat 804 H) (Lihat at-Taudhiih 
14/488) 

- Ibnu Hajar (wafat 852 H). Beliau membawakan 
hadits yang sedang kita bahas ini pada 

pembahasan bab : بـَْيِع الثَِّماِر قـَْبَل َأْن يـَْبُدَو َصَالُحَها 
“Hukum menjual buah-buahan sebelum nampak 
matangnya” (Lihat Fathul Baari 4/395) 
Beliau juga berkata 

َوَذِلَك ِعْنَد اْشِتَداِد اْحلَرِّ   َوطُُلوُعَها َصَباًحا يـََقُع ِيف َأوَِّل َفْصِل الصَّْيفِ 
ْعَتَربُ ِيف اْحلَِقيَقِة النُّْضُج احلَِْجاِز َواْبِتَداِء ُنْضِج الثَِّماِر َفاْلمُ ِيف ِبَالِد 

   َوطُُلوُع النَّْجِم َعَالَمٌة َلهُ 

“Yang dimaksud dengan munculnya bintang di 
pagi hari adalah di awal musim panas, yaitu 
ketika puncknya panas di daerah-daerah Hijaz 
(Mekah, Thaif, Madinah, dan kota-kota 
sekitarnya -pen) dan permulaan matangnya 
buah-buahan. Dan inilah (mulai matangnya 
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buah-buahan) yang menjadi patokan 
sesungguhnya, dan terbitnya bintang Tsurayya 
hanyalah tanda saja” (Fathul Baari 4/395) 

- As-Shonáani (wafat 1182 H) (LIhat At-Tahbiir 
1/478) (30) 

 
(30) Adapun pernyataan Ahmad Al-Banna As-Saaáati (wafat 
1378) 

ائيا أو أخذت ىف عاال ء ىف النفس أو املال أى رفعت  هة تشمل املرض والو
ا ختفى  النقص واالحنطاط (قال العلماء) ومدة  مغيبها نيف ومخسون ليلة ال

ا من الشمس قبلها وبعدها فإذا بعدت عنها ظهرت ىف الشرق وقت الصبح،  لقر
ذا اخلري أرض احلجاز ألن احلصاد يقع  من أ  ىفا  قيل أراد  ر وتدرك الثمار و

  من العاهة فاملراد عاهة الثمار خاصة وهللا أعلم
 al-Áaahah (penyakit) mencakup penyakit dan wabah العاهة“ 

baik pada jiwa maupun harta, yaitu akan diangkat secara 
total atau mulai berkurang. Para ulama berkata, “Dan 
waktu tenggelamnya bintang tersebut adalah 50 sekian 
hari, karena bintang tersebut meredup karena dekat 
dengan matahari sebelum atau sesudahnya. Dan jika dia 
jauh dari matahari maka akan muncul di timur di waktu 
pagi. Dikatakan Nabi bermaskud dengan hadits ini adalah 
daerah Hijza, karena panen terjadi waktu Ayar, dan buah-
buahan sudah matang dan selamat dari penyakit. Maka 
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Kesimpulan : Hadits ini tidak berkaitan dengan covid 
19. Oleh karenanya janganlah kita menyebarkan 
hadits seperti ini dengan mengkaitkannya dengan 
covid 19, karena hal ini bisa mengakibatkan 
pendustaan terhadap Nabi shallallahu álaihi 
wasallam, karena jika covid 19 pada bulan mei masih 
belum hilang berarti hadits ini adalah tidak benar, dan 

 

yang dimaksud adalah penyakit buah-buahan saja” (al-
Fath ar-Robaani 13/20-21) 
Wallahu a’lam maksud beliau adalah sedang menjelaskan 
makna al-Áaahh secara bahasa yaitu mencakup seluruh 
penyakit dan petaka baik yang menimpa jiwa maupun 
harta. Bukan sedang menjelaskan maksud hadits ini secara 
khusus. Oleh karenanya di akhir penjelasan, beliau 
menekankan bahwa yang dimaksud dengan penyakit di sini 
adalah penyakit khusus yang berkaitan dengan buah-
buahan. Karena kalau kita hanya mengambil pernyataan 
beliau tentang definisi al-Áaahah maka tentu akan 
mencakup seluruh penyakit bukan cuma wabah, sehingga 
berarti penyakit semua orang dan petaka semua orang yang 
berkaitan dengan hartanya akan hilang di awal musim 
panas. Tentu tidak ada seorangpun yang berpendapat 
demikian.  
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berarti Nabi shallallahu álaihi wasallam telah 
berdusta. 
Meskipun Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa 
biasanya wabah hilang di musim panas. Semoga 
wabah covid 19 pun demikian.  
Kita tetap optimis ini -dengan izin Allah- ini semua 
bisa kita lewati jika kita kembali bertaubat dari dosa-
dosa kita dan berdoa kepada Allah, serta melakukan 
ikhtiar sebagaimana anjuran pemerintah. Semoga 
dalam waktu yang segera kita bisa kembali lagi 
melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Aamiin 
 
 
Ceger, Jakarta Timur, 8 April 2020 
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Bab 10 : Fikih Seputar Ramadhan Terkait Covid 19 
 

(1) : Apa hukum menyalurkan dana masjid buat 
makanan faqir miskin? 

Jawab : Asalnya seseorang yang memegang harta 
orang lain harus amanah. Pengumpul dana 
kedudukannya adalah wakil dari para donator yang 
berkududukan sebagai muwakkil, maka wakil tidak 
boleh ia mengolah (menyalurkan) dana tersebut 
kecuali dengan tujuan yang telah ditentukan oleh 
para donator (muwakkil). Jika tidak sesuai maka wakil 
harus dhomin (menjamin gantinya). 

Maka dana yang dikumpulkan/dititipkan ada 
beberapa kondisi : 
Pertama : Jika penggalangan dana bersifat umum 
maka boleh digunakan untuk keperluan apa saja yang 
bermanfaat. 
Kedua : Jika penggalangan dana tidak bersifat umum, 
tapi para donatur sudah tahu bahwasanya biasanya 
penggalang dana menggunakannya untuk keperluan 
a,b,c, dan d (misalnya) maka tidak mengapa ia 
gunakan untuk keperluan a,b,c, dan d tersebut. Hal ini 

berdasarkan kaidah ْلَمْعُرْوُف ُعْرفًا َكاْلَمْشُرْوِط َشْرطًاا  
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Ketiga : Jika penggalangan dana karena tujuan 
khusus, seperti penggalangan dana untuk 
pembangunan masjid, atau untuk pembiayaan 
masjid, atau untuk membeli bantuan tertentu, atau 
untuk buka puasa, maka tidak boleh disalurkan di luar 
tujuan tersebut. Kecuali jika tidak mungkin lagi untuk 
disalurkan pada tujuan tersebut. 
Misalnya pengumpulan dana untuk pembelian 
peralatan soundsistem di masjid, ternyata kebutuhan 
sudah tercukupkan, maka yang mungkin untuk 
dilakukan adalah : 

- Jika diketahui para donaturnya maka bisa 
dikembalikan kepada para donatur. 

- Jika tidak mau dikembalikan, maka bisa minta izin 
kepada para donatur (muwakkil) agar dananya 
bisa disalurkan kepada keperluan yang lain. 

- Jika ternyata kedua perkara di atas tidak mungkin 
dilakukan maka hendaknya disalurkan ke masjid 
yang lain yang keperluannya serupa, yaitu 
pengadaan soundsistem. (31)  

 
(31) Lihat Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang pengalihan waqaf 
yang mirip dengan permasalahan ini di Majmuu’ al-Fataawa 
31/206-207 
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- Jika tidak ada masjid yang memerlukan nya juga 
maka bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain 
yang terbaik untuk keperluan masjid dan kaum 
muslimin. (32) 

 
(2) : Mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum 

mencapai haul-nya. 
Jumhur ulama (kecuali madzhab Maliki dan 

Dzohiri) membolehkan untuk menunaikan zakat -jika 
telah mencapai nishob- meskipun belum mencapai 
haul-nya.  
Ibnu Taimiyyah berkata : 

َا بـَْعَد َسَبِب اْلُوُجوِب فـََيُجوُز ِعْنَد ُمجُْهوِر  َوأَمَّا تـَْعِجيُل الزََّكاِة قـَْبَل ُوُجوِ
تـَْعِجيُل زََكاِة اْلَماِشَيِة  اْلُعَلَماِء َكَأِيب َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيِّ َوَأْمحَد. فـََيُجوزُ 

َك النَِّصاَب. َوَجيُوُز تـَْعِجيُل اْلُمَعشَّرَاِت َدْيِن َوُعُروِض التَِّجاَرِة إَذا َملَ َوالنـَّقْ 
َا إَذا َكاَن َقْد طََلَع الثََّمُر قـَْبَل بُُدوِّ َصَالِحِه َونـََبَت الزَّرُْع قـَْبَل  قـَْبَل ُوُجوِ

. فَ  بِّ   َالُح الثََّمَرِة َوَجَبْت الزََّكاةُ َأمَّا إَذا اْشَتدَّ احلَْبُّ َوَبَدا صَ اْشِتَداِد احلَْ
“Adapun menyegerakan menunaikan zakat sebelum 
tiba waktu kewajibannya, setelah ada sebab 

 
(32) Lihat juga penjelasan Syaikh al-Utsaimin tentang 
permasalahan lain yang mirip dengan permasalahan di atas 
https://www.youtube.com/watch?v=ozkzZBZ5ubo 



Hukum Seputar Covid 19 dalam Tinjauan Syari’ah 
______________________________________________________________________________ 

117-143 
 

kewajiban maka boleh menurut mayoritas ulama, 
seperti Abu Hanifah(33), Asy-Syafií(34) dan Ahmad(35). 
Maka boleh mendahulukan membayar zakat hewan 
ternak, zakat uang, zakat barang perdagangan jika 
telah mencapai nishob. Demikian juga boleh 
menyegerakan menunaikan zakat 1/10 jika buah 
telah nampak matangnya dan telah tumbuh 
pertanian sebelum kokohnya bijinya. Adapun jika 
telah kokoh (padat) bijinya dan telah matang buahnya 
maka telah wajib zakat” (36)   

Hal ini karena mencapai/memiliki nishob adalah 
sebab kewajiban dan mencapai haul adalah 
kewajibannya. Maka jika sebab wajib (yaitu memiliki 
nishob) telah terpenuhi maka boleh menunaikan 
zakat meskipun belum tiba kewajiban (yaitu 
mencapai haul) (37).  

 
(33) Lihat al-Mabsuth, As-Sarohksi 2/177 
(34) Lihat Al-Majmuu’, An-Nawawi 6/144 dst 
(35) Lihat Syarh Umdat al-Fiqh, Al-Jibrin 1/540 
(36) Majmuu’ al-Fataawa 25/86 
(37) Banyak permasalahan fikih yang semisal dengan ini, 
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rojab dalam Qowaíd 
nya (Kaidah no 4, beserta syarah Syaikh al-Útsaimin 1/42), 
diantaranya : 
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Jadi nishob adalah sebab kewajiban akan tetapi 
seseorang yang memiliki nishob ia masih belum wajib 
untuk membayar zakat kecuali jika telah mencapai 
haul. Disyaratkannya haul untuk mewajibkannya 
adalah bentuk kemudahan baginya. Namun jika ia 
menggugurkan kemudahan tersebut dan ingin 

 

Pertama : Bolehnya berwudhu (setelah berhadats) 
meskipun sebelum waktu shalat. Hal ini karena sebab 
wudhu sudah ada yaitu hadats, meskipun syarat wajibnya 
wudhu belum  ada, yaitu tibanya waktu shalat.  
Kedua : Bolehnya orang yang haji tamattu’ (jika tidak 
mendapatkan hadyu) untuk berpuasa ketika tida sudah 
berihram untuk umroh, meskipun ia belum berihram haji. 
Karena ihram umroh adalah sebab untuk berpuasa, 
sementara ia baru wajib berpuasa jika telah berihram haji, 
karena kewajiban mengenainya jika ia telah 
menggabungkan umroh tamattu’ dengan haji. 
Ketiga : Membayar fidyah jika sudah ada sebab. Contoh 
seseorang sakit ketika ihram dan ia hendak mencukur 
rambutnya, maka ia boleh membayar fidyah meskipun 
belum mencukur rambutnya, karena ia telah sakit (dan sakit 
merupakan sebab), ia baru wajib bayar fidyah jika ia telah 
mencukur rambutnya. 
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membayar terlebih dahulu meski belum wajib maka 
tidak mengapa(38)  

 
Dalil bolehnya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata : 

َُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  َ زََكاَة الَعبَّاِس َعاَم َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ َقْد َأَخْذ َم قَاَل لُِعَمَر: ِإ
 اَألوَِّل لِْلَعامِ 

“Sesungguhnya Nabi shallallahu álaihi wasallam 
berkata kepada Umar : Sesungguhnya kami telah 
mengambil zakatnya al-Ábbas di awal tahun untuk 
tahun ini” (HR At-Tirmidzi no 679) (39) 

 
(38) Lihat penjelasan Al-Khottoobi di Maálim as-Sunan 2/54 
(39) Telah datang banyak lafal hadits yang semakna dengan 
ini, yaitu al-Abbas bin Abdilmuttholib menyegerakan 
membayar zakatnya sebelum genap haul, bahkan dalam 
sebagian riwayat beliau membayar untuk dua tahun 
sekaligus. Dan hadits-hadits ini dinilai hasan oleh  An-
Nawawi (lihat al-Majmuu’ Syarh al-Muhadzzab 6/145) dan 
Al-Albani (Lihat Irwaa al-Gholil 3/346 no 857).  
Terlebih lagi makna hadits ini didukung dengan hadits Abu 
Hurairah, beliau berkata : 

 َِّ لصََّدَقةِ أََمَر َرُسوُل ا طَِّلِب، فـََعمُّ ... َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِ
ُ
َوأَمَّا الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امل

َِّ َصلَّى ُهللا َعلَ  بـََعُه اْبُن َأِيب  َرُسوِل ا َ ْيِه َوَسلََّم َفِهَي َعَلْيِه َصَدَقٌة َوِمثْـُلَها َمَعَها " 
ِد، َعْن أَبِيِه، َوَقاَل ابْ ال ِد، «ِهَي َعَلْيِه َوِمثْـُلَها َمَعَها»زَِّ  ُن ِإْسَحاَق: َعْن َأِيب الزَِّ
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(3) Mendahulukan membayar zakat fitrah di awal 

bulan Ramadhan 
Para ulama (kecuali Daud adz-Dzohiri(40)) 
membolehkan untuk membayar zakat fithrah sehari 
atau dua hari sebelum lebaran. Hal ini berdasarkan 
amalan Ibnu Umar dan dzohir amal para sahabat.  

ُهَما «يـُْعِطيَها  َُّ َعنـْ َا، وََكانُوا يـُْعُطوَن وََكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضَي ا الَِّذيَن يـَْقبَـُلوَ
  قـَْبَل الِفْطِر بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْنيِ»

“Adalah Ibnu Umar radhiallahu ánhumaa 
memberikan zakat fithrah kepada orang-orang yang 
menerimanya, dan mereka (para sahabat) memberi 

 

Rasulullah shallallahu álaihi wasallam memerintahkan 
untuk membayar zakat….Adapun al-Ábbas bin 
Abdilmuttholib, ia adalah paman Rasulullah shallallahu 
álaihi wasallam, maka zakatnya ditanggung Nabi bahkan 
dua kali lipat” (HR Al-Bukhari no 1468 dan Muslim no 983) 
Sebagian ulama menafsirkan karena al-Ábbas sudah 
menyegerakan zakatnya untuk dua tahun sekaligus (lihat al-
Majmuu’ 6/145 dan Maálim as-Sunan 2/54) 
(40) Sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi di al-Majmuu’ 
6/142. Daud berpendapat bahwa zakat fithr tidak boleh 
dikeluarkan sebelum terbit fajar hari lebaran. 
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(zakat al-Fithr) sehari atau dua hari sebelum lebaran” 

(41) 
Namun jika dibayar di awal bulan Ramadhan? Maka 
ada dua pendapat di kalangan para ulama. 
Pertama : Hal ini dibolehkan, ini adalah pendapat Al-
Hanafiyah(42) dan Asy-Syafiíyah(43)  
Mereka berdalil dengan dua dalil : 

- Berdasarkan kaidah “Bolehnya melakukan 
ibadah jika telah ada sebabnya meskipun belum 
tiba waktu wajibnya” (sebagaimana telah kita 
sebutkan pada pembahasan bolehnya membayar 
zakat harta sebelum haul jika telah ada sebabnya 
yaitu nishob). Menurut mereka Zakat al-Fithr 
berkaitan dengan 2 sebab, puasa dan berbuka di 
akhir bulan Ramadhan. Jika sudah ada salah satu 

 
(41) HR Al-Bukhari no 1511 
(42) Lihat al-Mabsuth, As-Sarokhsi 3/110, bahkan sebagian 
ulama Hanafiyah berpendapat boleh setahun atau dua 
tahun sebelumnya 
(43) Lihat al-Majmuu’, An-Nawawi 6/142 dan Fath al-‘Aziz 
Syarh al-Wajiiz, Ar-Rofií 3/18  
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dari dua sebab maka boleh ditunaikan zakat al-
Fithr(44).  

- Sebagaimana boleh dikeluarkan sehari dan dua 
hari sebelum lebaran maka demikian pula boleh 
sebelumnya lagi, selama di bulan Ramadhan(45). 

Kedua : Hal ini tidak dibolehkan, ini adalah pendapat 
Malikiyah(46) dan Hanabilah(47) 

Mereka berdalil dengan tiga perkara(48) : 
- Yang lebih tepat bahwasanya sebab wajibnya 

zakat al-Fithr bukanlah puasa akan tetapi adalah 
al-Fithr (berbuka) yang hal ini terjadi pada 
maghrib hari terakhir bulan Ramadha. Karenanya 
Nabi shallallahu álaihi wasallam menamakannya 
dengan nama zakat al-Fithr. Hal ini berbeda 

 
(44) Lihat al-Bayaan fi Madzhab al-Imam Asy-Syafií 3/367 dan 
Fath al-Áziz Syarh al-Wajiiz 3/18. Bahkan berdasarkan 
kaidah ini maka al-Hanafiyah membolehkan untuk 
membayar zakat al-Fithr setahun atau dua tahun 
sebelumnya, karena menurut mereka sebab zakat al-Fithr 
adalah kepala (hidup). (lihat al-Mabsuth 3/110) 
(45) Lihat Fath al-Áziz Syarh al-Wajiiz 3/18  
(46) Lihat Syarh Mukhtashor Kholil, Al-Khirosy 2/233 
(47) Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/89-90 
(48) Lihat ketiga pendalilan ini di al-Mughni, Ibnu Qudamah 
3/90 
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dengan zakat al-maal (harta) yang sebab 
wajibnya adalah memiliki nishob, karenanya 
mengqiaskan zakat al-Fithr dengan zakat al-Maal 
dalam hal ini adalah qias yang tidak tepat. 

- Tujuan dari zakat al-Fithr adalah memberi 
kecukupan bagi orang-orang miskin pada hari 
lebaran. Nabi shallallahu álaihi wasallam setelah 
membagi zakat al-Fithr, beliau berkata : 

 َأْغُنوُهْم َعِن طََّواِف َهَذا اْليَـْومِ 

“Cukupkanlah mereka sehingga tidak perlu 
keliling (mencari makan) pada hari ini” (49) 

Namun hadits ini dhoíf.  
Namun meskipun hadits ini dhoíf akan tetapi 
para ulama menjelaskan bahwa tujuan dari zakat 
al-Fithr adalah agar orang-orang miskin bisa 
makan dan tidak kelaparan pada hari lebaran. 

- Inilah yang dipahami oleh para sahabat sehingga 
mereka hanya membayar zakat Fithr pada pagi 
hari lebaran, atau sehari sebelumnya atau dua 

 
(49) HR Al-Baihaqi (as-Sunan al-Kubro) 4/175, dari jalan Abu 
Mi’syar Najiih As-Sindi al-Madini, dan ia adalah perawi yang 
lemah (lihat Dzakhirotul Úqba 22/319). Hadits ini 
didhoífkan oleh Ibnu Hajar (Lihat Fathul Baari 3/375) dan al-
Albani (Lihat Irwaaul Gholil 3/332 no 844). 



Hukum Seputar Covid 19 dalam Tinjauan Syari’ah 
______________________________________________________________________________ 

124-143 
 

hari sebelumnya. Karena inilah yang 
memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Jika dibayar pada hari pertama bulan Ramadhan 
maka hilanglah makna dari tujuan zakat al-Fithr. 

 
Oleh karenanya penulis lebih condong pada pendapat 
kedua, Wallahu a’lam.   
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(4) Bolehkah meninggalkan puasa jika positif covid 
19? 

Tentu jika seseorang telah positif terkena covid 
19 maka ia boleh tidak berpuasa, hal ini karena 
diantara orang yang boleh tidak berpuasa adalah 
orang sakit. Allah berfirman : 

ٍم ُأَخرَ َفمَ  َّ ٌة ِمْن َأ   ْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau 
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan 
itu pada hari-hari yang lain. (QS Al-Baqoroh : 184) 
Jika penyakit ringan saja membolehkan seseorang 
untuk tidak berpuasa karena dikawatirkan 
penyakitnya bertambah parah, maka apatah lagi 
penyakit mematikan seperti covid 19.  
Jika kondisi orang tersebut dalam kondisi sehat (Yaitu 
berstatus OTG Orang Tanpa Gejala) meskipun positif 
covid 19 dan ia merasa kuat untuk berpuasa maka 
hendaknya ia konsultasi kepada dokter yang amanah 
dan terpercaya, jika memang puasa membahayakan 
kesehatannya maka boleh baginya untuk tidak 
berpuasa. 
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Adapun seseorang dalam status ODP (Orang Dalam 
Pemantauan) maka hukumnya berbeda. Seseorang 
dinyatakan ODP bisa diantaranya dengan dua hal : 
Pertama : Dinyatakan ODP karena tinggal di daerah 
penularan virus atau pernah mengunjungi daerah 
tersebut. Maka jika tidak ada tanda-tanda sakit maka 
ia tetap wajib berpuasa. Karena berdasarkan sebab 
kedua ini maka semua penduduk Jakarta yang sehat 
termasuk ODP, dan tidak mungkin kita mengatakan 
semua penduduk Jakarta boleh tidak berpuasa. 
Kedua : Dinyatakan sebagai ODP karena memiliki 
gejala ringan seperti memiliki gejala panas badan 
ringan atau gangguan saluran pernapasan ringan 
maka ia boleh tidak berpuasa, karena ia telah 
tergolong sebagai orang yang sakit.   
 

Adapun bagi petugas medis maka jika mereka 
dalam kondisi sehat mereka tidak boleh 
meninggalkan puasa, kecuali mereka sakit baru boleh 
meninggalkan puasa. Demikian juga jika memang 
menurut pakar bahwasanya kondisi mereka berpuasa 
sambil merawat pasian covid menyebabkan kondisi 
mereka berbahaya dan mengancam nyawa mereka 
maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Akan tetapi 
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hal ini harus benar-benar berdasarkan pernyataan 
para ahli, apakah benar puasa mempengaruhi imun 
tubuh atau tidak. Diantara sebab para ulama 
membolehkan bagi wanita menyusui dan hamil untuk 
tidak berpuasa antara lain bisa jadi karena takut akan 
kondisi janinnya meskipun kondisi sang ibu (wanita) 
sehat. Maka apalagi jika kawatir dengan kondisinya 
sendiri yang bisa berdampak pada kematian. Wallahu 
a’lam 
 
Ibnu Qudamah rahimahullah berkata : 

َدَتُه ِيف  َوالصَِّحيُح الَِّذي   َياِم، َكاْلَمرِيِض الَِّذي َخيَاُف ِزَ لصِّ ِ َخيَْشى اْلَمَرَض 
ُد ِبِصَياِمِه،  َا أُبِيَح َلُه اْلِفْطُر َخْوفًا ِممَّا يـََتَجدَّ َحِة اْلِفْطِر؛ ِألَنَّ اْلَمرِيَض إمنَّ َ إ

َدِة   ِد اْلَمَرِض ِيف  اْلَمَرِض َوَتطَاُولِِه، فَاخلَْوْ ِمْن ِزَ قَاَل َأْمحَُد   َمْعَناُه.ُف ِمْن َجتَدُّ
  ِيف َمْن ِبِه َشْهَوٌة َغالَِبٌة لِْلِجَماِع، َخيَاُف َأْن تـَْنَشقَّ أُنـْثـََياُه، فـََلُه اْلِفْطرُ 

“Orang yang sehat yang kawatir sakit jika berpuasa 
maka hukumnya seperti orang sakit yang takut (jika 
berpuasa) bertambah sakit, yaitu boleh untuk 
berbuka. Hal ini karena orang sakit diperbolehkan 
untuk berbuka karena kawatir timbul sesuatu 
(penyakit) yang baru akibat puasa, baik bertambah 
parah sakitnya atau semakin lama sakitnya. Maka  
demikian juga sama maknanya dengan (orang sehat) 
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yang kawatir dengan munculnya penyakit baru. Imam 
Ahmad berkata tentang orang yang syahwatnya tinggi 
untuk berjimak dan ia kawatir kedua tertisnya robek 
maka ia boleh berbuka” (50)  
 
 

(5) Terkait shalat Tarawih 
Ibnu Rojab berkata : 

 ارِ هَ لنـَّ ِ   ادٌ هَ : جِ هِ سِ فْ نَـ لِ   انِ ادَ هَ جِ   انَ ضَ مَ رَ   رِ هْ  شَ ِيف   هُ لَ   عُ مِ تَ جيَْ   نَ مِ ؤْ مُ الْ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ وَ 
  ىفَّ وَ وَ   نِ يْ ادَ هَ اجلِْ   نِ يْ ذَ هَ   ْنيَ بَ   عَ مجََ   نْ مَ فَ   ،امِ يَ قِ ى الْ لَ عَ   لِ يْ للَّ ِ   ادٌ هَ جِ وَ   امِ يَ ى الصِّ لَ عَ 
َ ا وُ مَ هِ يْ لَ عَ  َربَ صَ ا وَ مَ هِ قِ وْ قُ ِحبُ   ابٍ سَ حِ  ْريِ غَ بِ  هُ رُ جْ أَ  ّيفِ

“Ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadhan 
terkumpul pada seorang mukmin dua jihad an-nafs, 
jihad di siang hari untuk berpuasa, dan jihad di malam 
hari dengan shalat malam. Maka siapa yang 
menggabungkan antara dua jihad ini dan menunaikan 
hak keduanya serta bersabar dalam menjalani 
keduanya maka pahalanya akan dipenuhi tanpa 
hisab” (51)  

 
(50) Al-Mughni 3/156 
(51) Lathooif al-Maáarif hal 171 
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Berikut ini permasalahan-permasalahan yang terkait 
denga shalat tarawih : 
 
Pertama : Boleh shalat tarawih di rumah 
 Adapun mengadakan shalat tarawih berjamaah 
di rumah maka hal ini boleh secara umumو terlebih 
lagi dalam kondisi covid 19. 
An-Nawawi berkata : 

ِِْمجَاِع اْلُعَلَماِء  َاِويِح ُسنٌَّة  َفرًِدا َوَمجَاَعةً َوَجتُوُز مُ  ...َفَصَالُة الرتَّ   نـْ

“Maka shalat tarawih sunnah berdasarkan ijmak 
ulama…dan boleh shalat tarawih dikerjakan sendirian 
dan berjamaáh” (52)   
Shalat tarawih di rumah baik bersendirian atau 
berjamaáh bersama keluarga adalah perkara yang 
diperbolehkan, hanya saja dahalu para salaf kawatir 
kalau semua orang shalat tarawih di rumah maka 
masjid akan terbengkalai dan syi’ar shalat tarawih di 
masjid akan pudar.  
Al-Laits bin Saád (wafat 175 H) berkata  

َلْو َأنَّ النَّاَس ُكلَُّهْم َقاُموا ِيف َرَمَضاَن ِألَنـُْفِسِهْم َوَأْهِليِهْم َحىتَّ يُْرتََك اْلَمْسِجُد 
َبِغي َأْن َخيُْرُجوا ِإَىل اْلَمْسِجِد َحىتَّ   ِفيِه ِيف َرَمَضاَن يـَُقوُموا  َال يـَُقوُم ِفيِه َلَكاَن يـَنـْ

 
(52) Al-Majmuu’ 4/31 
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َبِغي لِلنَّاِس تـَرُْكُه َوُهَو ِممَّا َسنَّ  ِألَنَّ ِقَياَم َرَمَضاَن ِمَن اْألَْمرِ   ُعَمُر الَِّذي َال يـَنـْ
َوأَمَّا ِإَذا َكاَنِت اْجلََماَعُة َقْد قَاَمْت ِيف اْلَمْسِجِد ، لِْلُمْسِلِمَني َوَمجََعُهْم َعَلْيهِ 

ََْس َأْن يـَُقو   َم الرَُّجُل لِنَـْفِسِه ِيف بـَْيِتِه َوَأْهِل بـَْيِتهِ َفَال 

“Seandainya orang-orang seluruhnya di bulan 
Ramadhan shalat malam sendiri atau bersama 
keluarga mereka hingga ditinggalkan masjid sehingga 
tidak ditegakan shalat tarawih di masjid, tentu yang 
seharusnya adalah mereka keluar ke masjid hingga 
mereka shalat tarawih di masjid ketika bulan 
Ramadhan. Karena shalat tarawih di bulan Ramadhan 
merupakan perkara yang hendaknya tidak 
ditinggalkan oleh masyarakat, dan itu merupakan 
perkara yang disunnahkan oleh Umar untuk kaum 
muslimin, dan Umar mengumpulkan kaum muslimin 
untuk melaksanakannya.  
Adapun jika jamaáh (shalat tarawih) telah tegak di 
masjid maka tidak mengapa seseorang shalat 
sendirian di rumahnya dan bersama keluarganya” (53) 

 
(53) Dinukil oleh Ibnu Ábdilbarr di al-Istidzkaar 2/71. Sengaja 
penulis menukilkan pernyataan al-Laits bin Saád ini yang 
wafat tahun 175 H karena ada sebagian orang yang terlalu 
tergesa-gesa menghukumi shalat tarawih di rumah 
berjamaáh merupakan perkara bidáh. Padahal sejak dahulu 
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Kedua : Mana yang lebih baik shalat sendiri di rumah 
atau berjamaáh dengan keluarga? 

Sebelumnya para ulama berselisih mana yang 
lebih afdhol shalat tarawih berjamaáh di masjid atau 
shalat sendirian di rumah. Sebagian ulama 
memandang shalat tarawih berjamaáh di masjid di 
Bulan Ramadhan lebih afdol dibandingkan shalat 
sendirian di rumah, karena itulah yang dipraktikan 
oleh Umar bin al-Khottob yang mengumpulkan orang-
orang untuk shalat tarawih di al-Masjid an-Nabawi  di-
imami oleh Ubay bin Kaáb. Ini adalah pendapat 
Hanafiyah, Syafiah, dan Hanabilah. Mereka berdalil 
dengan hadits berikut : 

َِّ أَ َعْن   َرَمَضاَن فـََلْم   -صلى هللا عليه وسلم - ِىب َذرٍّ قَاَل ُصْمَنا َمَع َرُسوِل ا
ًئا ِمَن الشَّْهِر َحىتَّ بَِقَى َسْبٌع فـََقاَم بَِنا َحىتَّ َذَهَب  ثـُُلُث اللَّْيِل يـَُقْم بَِنا َشيـْ

اِمَسُة قَاَم بَِنا َحىتَّ َذَهَب فـََلمَّا َكاَنِت السَّاِدَسُة ملَْ يـَُقْم بَِنا فـََلمَّا َكاَنِت اخلَْ 
َِّ َلْو نَـ  َ َرُسوَل ا َلِة. قَاَل فـََقاَل «ِإنَّ  َشْطُر اللَّْيِل فـَُقْلُت  فَّْلتَـَنا ِقَياَم َهِذِه اللَّيـْ

َلٍة». الرَُّجَل ِإَذا َصلَّى   َمَع اِإلَماِم َحىتَّ يـَْنَصِرَف ُحِسَب َلُه ِقَياُم لَيـْ

 

ini sudah dikerjakan oleh para salaf dan penulis belum 
mengetahui ada yang menyatakan ini adalah perbuatan 
bidáh, wallahu a’lam. 
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Abu Dzar berkata: Kami berpuasa Ramadhan bersama 
Rasulullah, beliau tidak melakukan qiyam ramadhan 
pun kecuali tersisa 7 hari, beliau pun mengimami 
shalat kami hingga lewat sepertiga malam, lalu ketika 
tersisa 6 hari, beliau tidak shalat bersama kami, dan 
ketika tersisa 5 hari beliau shalat mengimami kami 
hingga lewat setengah malam, lalu aku bertanya: 
wahai Rasulullah, sekiranya engkau tambahi shalat 
lagi sisa malam ini, maka beliau mengatakan 
“Sesungguhnya jika seorang shalat bersama imam 
sampai selesai maka dihitung shalat semalam”. (54)  
Ini konteksnya shalat tarawih di bulan Ramadhan.  
 Adapun Malikiyah maka mereka berpendapat 
bahwa shalat sendirian di rumah lebih afdol daripada 
shalat tarawih berjamaah di masjid(55), mereka 
berdalil dengan hadits berikut : 

 
(54) HR. Abu Dawud no 1377  dan Nasa’i no 1364, dishahihkan 
syaikh Al-Albani dalam shahih wa dhaif Sunan Abu Dawud. 
(55) Namun Malikiyah memberi persayaratan bahwa shalat 
di rumah lebih afdhol, diantaranya : 
Pertama : Masjid jangan sampai terabaikan, sehingga 
orang-orang tidak shalat tarawih di masjid 
Kedua : Di rumah juga tetap semangat dalam mengerjakan 
shalat tarawih (lihat Hasyiah As-Showi ála Asy-Syarh as-
Shoghir 1/405) 
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 َ ْسِجِد َعْن زَْيِد ْبِن 
َ
ِبٍت: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم اختَََّذ ُحْجَرًة ِيف امل

َِّ َصلَّى (ويف رواية : يف رمضان) ِمْن َحِصريٍ  ُهللا َعَلْيِه  ، َفَصلَّى َرُسوُل ا
ٌس، ُمثَّ فـََقُدوا َصْوَتهُ  َ َلًة، َفظَنُّوا أَنَُّه َقْد  َوَسلََّم ِفيَها لََياِيلَ َحىتَّ اْجَتَمَع إِلَْيِه  لَيـْ

َم، َفَجَعَل بـَْعُضُهْم يـَتَـَنْحَنُح لَِيْخرَُج إَِلْيِهْم، فَـ  َقاَل: «َما َزاَل ِبُكُم الَِّذي َ
َحىتَّ َخِشيُت َأْن ُيْكَتَب َعَلْيُكْم، َوَلْو ُكِتَب َعَلْيُكْم َما    رَأَْيُت ِمْن َصِنيِعُكْم،

ْرِء ِيف بـَْيِتِه ِإالَّ ُقْمُتْم ِبِه، َفَصلُّوا أَ 
َ
يـَُّها النَّاُس ِيف بـُُيوِتُكْم، َفِإنَّ أَْفَضَل َصَالِة امل

ْكُتوبََة»الصََّالَة 
َ
 امل

Dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi shallallaahu 
álaihi wasallam membuat ruangan kecil di masjid dari 
sajadah di bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah 
shallallahu álaihi wasallam shalat di situ beberapa 
malam hingga orang-orangpun berkumpul kepada 
beliau. Kemudian pada suatu malam mereka tidak 
mendengar suara beliau, maka mereka menyangka 
beliau telah tidur, maka sebagian mereka berdehem 
agar beliau keluar kepada mereka. Maka Nabi 
shallallaahu álaihi wasallam berkata, “Kalian masih 
melakukan apa yang aku lihat dari sikap kalian hingga 
aku kawatir akan diwajibkan atas kalian. Kalau 
diwajibkan (shalat tarawih) atas kalian maka kalian 
tidak bisa melaksanakan. Maka hendaknya kalian 
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shalat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya 
shalat seseorang yang terbaik adalah di rumahnya 
kecuali shalat fardu” (56)   
Dan ini juga konteksnya di bulan Ramadhan, akan 
tetapi Nabi tetap menyuruh para sahabat untuk 
shalat di rumah-rumah mereka(57). 
Namun penulis memilih pendapat yang lebih tengah 
(menurut pendapat penulis) yaitu bahwasanya 
hukum asal seseorang yang pandai membaca al-
Qurán (dan memiliki hapalan al-Qurán)  hendaknya ia 
shalat di rumah sendiri sehingga bisa lebih khusyu’ 
dan lebih lama, serta bisa shalat di akhir malam. 
Selain itu shalat malam asalnya adalah untuk 
berkhalwat dengan Allah. Inilah yang dipraktikan oleh 
sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiallahu 

 
(56) HR Al-Bukhari no 7290 
(57) Adapun hadits Abu Dzar di atas tentang keutamaan 
shalat bersama imam sampai selesai seperti shalat 
semalam suntuk, maka mereka mengatakan bahwa 
memang demikianlah pahala bagi makmum jika shalat 
tarawih bersama imam hingga selelai, namun berdasarkan 
hadits Zaid bin Tsabit bahwa shalat sendirian jika 
menunaikannya dengan baik maka lebih baik daripada 
pahala shalat semalam suntuk. 
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ánhu(58), dan juga diikuti oleh sebagian ulama seperti 
Robiáh dan Imam Malik(59). Kecuali jika 
keberadaannya diperlukan di masjid karena jarang 
yang hafal al-Qurán atau ia adalah teladan bagi 
masyarakat jika ia ke masjid maka banyak yang 
meneladaninya, maka sebaikanya ia shalat di masjid 
demi kemaslahatan umum. Atau ia menggabungkan 
keduanya, terkadang ia shalat di rumah dan 
terkadang shalat bersama jamaáh di masjid, dan 
inilah yang dilakukan oleh Umar bin al-Khottob(60). 
Wallahu a’lam 

 
(58) Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Salim, al-Qosim bin 
Muhammad, Ibrahim an-Nakhoí, dan Naafi’ mereka shalat 
tarawih di rumah dan tidak ikut masyarakat di masjid (Lihat 
at-Tamhid, Ibnu Abdilbarr 8/116-117) 
(59) Imam Malik berkata : 

َ أَفْـَعُل   ،وََكاَن َربِيَعُة َوَغْريُ َواِحٍد ِمْن ُعَلَمائَِنا يـَْنَصرُِفوَن َوَال يـَُقوُموَن َمَع النَّاسِ  َوَأ
 َذِلكَ 

“Robiáh dan lebih dari satu dari para ulama kami pulang ke 
rumah dan tidak ikut shalat tarawih bersama masyarakat, 
dan aku juga melakukan seperti itu” (At-Tamhid, Ibnu 
Abdilbarr 8/116) 
(60) Kesimpulan ini berdasarkan riwayat berikut, dari 
Abdurrahman bin Ábdin al-Qoori berkata : 
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ْسِجِد، َفإِ 
َ
َلًة ِيف َرَمَضاَن ِإَىل امل َُّ َعْنُه، لَيـْ َذا  َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب َرِضَي ا

النَّاُس َأْوزَاٌع ُمتَـَفرُِّقوَن، ُيَصلِّي الرَُّجُل لِنَـْفِسِه، َوُيَصلِّي الرَُّجُل فـَُيَصلِّي ِبَصَالتِِه الرَّْهُط،  
َرى َلْو َمجَْعُت َهُؤَالِء َعَلى قَارٍِئ َواِحٍد، َلَكاَن أَْمَثَل» ُمثَّ َعَزَم،  فـََقاَل ُعَمُر: «ِإّينِ أَ 

َلًة أُْخَرى، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصَالِة َفَجَمَعُهْم َعَلى أُ  يبَِّ ْبِن َكْعٍب، ُمثَّ َخَرْجُت َمَعُه لَيـْ
   يـََناُموَن َعنـَْها أَْفَضُل ِمَن الَِّيت يـَُقوُموَن» َقاَل ُعَمُر: «نِْعَم الِبْدَعُة َهِذِه، َوالَِّيت قَارِئِِهْم،  

“Suatu malam aku keluar bersama Umar bin al-Khottob di 
bulan Ramadhan menuju al-Masjid an-Nabawi, ternyata 
orang-orang shalat terpencar-pencar. Ada yang shalat 
sendirian dan ada yang shalat mengimami beberapa orang. 
Maka Umar berkata, “Sesungguhnya aku memandang jika 
aku kumpulkan mereka semuanya bermakmum kepada 
seseorang yang mengimami mereka tentu lebih baik”. 
Kemudian Umar-pun bertekad/serius lalu mengumpulan 
mereka bermakmum kepada Ubay bin Kaáb radhiallahu 
ánhu. Kemudian aku keluar bersamanya di malam yang 
lain, dan orang-orang sedang shalat mengikuti imam 
mereka, maka Umar berkata, “Sebaik-baik bidáh adalah ini, 
dan shalat (di penghujung malam) yang mereka tidur dan 
tidak melakukannya lebih baik dari yang sedang mereka 
kerjakan (sekarang di awal malam)” (HR al-Bukhari no 2010) 
Al-Qoshtolani mengomentari riwayat ini dengan berkata : 

 َِ ا هَ لَ عْ فِ   نَّ أَ ى  رَ يَـ   انَ كَ   هُ لَّ عَ لَ وَ   مْ هُ عَ مَ   ةِ الَ ى الصَّ لَ عَ   بُ اظِ وَ يُـ   الَ   انَ كَ   رُ مَ عُ   نَّ ِفْيِه ِإْشَعاٌر 
 لُ ضَ فْ أَ  لِ يْ اللَّ  رِ  آخِ ا ِيف مَ يَّ سِ  الَ وَ  هِ تِ يْ  بَـ ِيف 

“Riwayat ini mengisyaratkan bahwa Umar tidak selalu 
shalat tarawih bersama mereka. Bisa jadi karena beliau 
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Adapun kondisi kita sekarang yang tidak bisa 

shalat tarawih berjamaáh di masjid, maka jika 
seseorang nyaman shalat sendirian dan anggota 
rumah juga pada bisa shalat sendiri-sendiri maka itu 
lebih baik baginya dan bagi mereka, sehingga masing-
masing bisa lebih khusu’ dan lebih lama shalat 
malamnya. Akan tetapi jika anggota keluarga tidak 
pandai baca al-Qurán serta bermalas-malasan dalam 
shalat malam, maka hendaknya ia shalat bersama 
keluarga agar mereka juga semangat shalat malam, 
sehingga kemaslahatan bersama lebih diutamakan 
dari kemasalahatan pribadi. Jika setelah itu ia ingin 
shalat sendiri  maka tidaklah mengapa. Semoga 
dengan menegakan shalat tarawih berjamaah di 
rumah juga mendapatkan keutamaan shalat semalam 
suntuk, karena udzur pandemi yang ada 
 

 

berpendapat bahwa mengerjakannya di rumah beliau, 
terutama di akhir malam adalah lebih baik” (Irsyaad as-Saari 
3/426) 
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Ketiga : Hukum membuka mushaf atau membaca al-
Qurán melalui HP ketika shalat malam. 
Tentunya hukum asal adalah seseorang shalat dengan 
membaca dari hapalannya. Demikian juga yang 
menjadi imam yang paling banyak hapalannya, itulah 
yang menjadi barometer. Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda ; 

  ً َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآ 

“Hendaknya yang mengimami kalian yang paling 
banyak hafalan al-Qurán-nya” (61) 
Allah memuji orang-orang beriman yang menghafal 
al-Qur’an. Allah berfirman : 

ٌت بـَيَِّناٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  َ   َبْل ُهَو آ

Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang 
nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. 
(QS al-Ánkabut : 49) 

Namun jika dibutuhkan oleh Imam (atau seorang 
yang shalat senidiri/munfarid) untuk membaca dari 
mushaf atau Hp maka hukumnya boleh. Hal ini 
sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 
ánhaa. Al-Imam Al-Bukhari berkata : 

 
(61) HR Al-Bukhari no 4302 dari hadits Ámr bin Salamah 
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ْصَحِف»
ُ
 وََكاَنْت َعاِئَشُة: «يـَُؤمَُّها َعْبُدَها ذَْكَواُن ِمَن امل

“Dan Aisyah di-imami oleh budaknya, yaitu Dzakwan 
dengan membaca dari mushaf” (62)   
Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa hal itu di 
bulan Ramadhan (63) .  
Az-Zuhri (wafat 124 H) berkata : 

 اْلَمَصاِحِف ِيف َرَمَضانَ  َكاَن ِخَياُرَ يـَْقَرُءوَن ِيف 

 
(62) HR Al-Bukhari 1/140 secara ta’liq akan tetapi dengan 
shighoh jazm di bab  ْوَىل

َ
 ِإَماَمِة الَعْبِد َوامل

(63) HR Al-Baihaqi di as-Sunan al-Kubro no 3366 (Lihat Fathul 
Baari, Ibnu Hajar 2/185). 
Para ulama berselisih tentang hukum shalat dengan 
membaca dari mushaf. Syafiíyah (lihat al-Majmuu’, An-
Nawawi 4/95) dan Hanabilah (lihat Al-Mughni, Ibnu 
Qudamah 1/411) berpendapat bahwa hukumnya boleh 
baik dalam shalat sunnah maupun shalat fardu. Adapun 
Malikiyah maka mereka membedakan, boleh dalam shalat 
sunnah dan makruh dalam shalat fardu (lihat Al-
Mudawwanah 1/288). Adapun Hanafiyah (Lihat Badaaí as-
Shonaaí, al-Kasani 1/236) dan Dzohiriyah (lihat Al-Muhalla 
bil Aatsaar 2/365) memandang bahwa shalat dengan 
melihat mushaf membatalkan shalat, karena gerakan yang 
banyak yang harus dilakukan untuk melihat mushaf. 
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“Orang-orang terbaik diantara kami membaca (dalam 
shalat mereka) dari mushaf al-Qurán di bulan 
Ramadhan” (64)  
Meskipun dalam melihat mushaf ada gerakan 
tambahan dalam shalat akan tetapi gerakan tersebut 
sedikit lagi pula gerakan tersebut untuk kemaslahatan 
shalat.  
Dengan demikian tidak mengapa ketika di rumah 
shalat tarawih berjamaáh bersama dengan imam 
yang melihat mushaf. Atau seseorang shalat tarawih 
sendirian sambil melihat mushaf atau HP.  
Namun perlu diingat adapun makmum tidak perlu 
melihat ke mushaf karena ia tidak memiliki 
kebutuhan untuk melihat mushaf, kewajibannya 
adalah mendengar bacaan imam. Bahkan tidak perlu 
melihat mushaf meskipun tujuannya adalah untuk 
membenarkan imam, apalagi hanya untuk mengikuti 
bacaan imam(65).  
 

(6) Shalat íed di rumah? 

 
(64) al-Mudawwanah 1/288-289 
(65) Lihat Majmuu Fataawaa Bin Baaz 11/340-342 
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Jumhur úlama berpendapat disyariátkannya 
shalat íed bagi wanita, budak, orang sakit, dan 
musafir meskipun sendirian dan tidak dirumah. 
Al-Imam Al-Bukhari berkata : 

ٌب: ِإَذا فَاَتُه العِ  ، وََكَذِلَك النَِّساُء، َوَمْن  َ َكاَن ِيف البـُُيوِت يُد ُيَصلِّي رَْكَعَتْنيِ
َ أَْهَل اِإلْسَالِم» َوأََمَر  ،  َوالُقَرى ِلَقْوِل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: «َهَذا ِعيُد

لزَّاِويَِة فَ  ِ َبَة  َجَمَع َأْهَلُه َوبَِنيِه، َوَصلَّى  أََنُس ْبُن َماِلٍك َمْوَالُهْم اْبَن َأِيب ُعتـْ
ْصِر َوَتْكِبريِِهْم َوقَاَل ِعْكرَِمُة: «أَْهُل السََّواِد َجيَْتِمُعوَن ِيف َكَصَالِة أَْهِل املِ 

الِعيِد، ُيَصلُّوَن رَْكَعَتْنيِ َكَما َيْصَنُع اِإلَماُم» َوقَاَل َعطَاٌء: «ِإَذا فَاَتُه الِعيُد 
«   َصلَّى رَْكَعَتْنيِ

“Bab : Jika seseorang terluput dari shalat íed maka ia 
shalat dua rakaát, demikian juga para wanita, dan 
orang-orang yang ada di rumah-rumah dan juga di 
kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi 
shallallahu álaihi wasallam, “Ini adalah adalah íed 
(hari raya) kita kaum muslimin” (66). Anas bin Malik 
memerintahkan budaknya Ibnu Abi Útbah di Az-

 
(66) Maksud al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadits ini 
adalah bahwasanya íed adalah hari raya semua kaum 
muslimin, karenanya mereka semua berhak untuk beríed 
sehingga mereka semua (baik wanita, budak, dll) semuanya 
juga berhak untuk shalat íed (lihat Fathul Baari 2/475) 
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Zawiyah(67), maka beliaupun mengumpulkan 
keluarganya dan anak-anaknya dan shalat seperti 
shalat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir 
mereka” (68). Íkrimah berkata, “Penduduk kampung 
(demikian juga para petani) berkumpun tatkala íed, 
lalu mereka shalat dua rakaát sebagaimana yang 
dilakukan oleh penguasa (yang shalat íed di kota)”. 
Áthoo berkata, “Jika seseorang luput dari shalat íed 
maka ia shalat dua rakaát” (69) 

 Atsar Anas bin Malik di atas, dan juga atsar-atsar 
para tabiín dijadikan dalil oleh Jumhur (mayoritas) 
ulama bahwasanya barang siapa yang terluput dari 
shalat íed, maka hendaknya ia mengqodho’nya. Yaitu 
ia mengqodho’ nya dengan shalat dua rakaát dan 
bertakbir sebagaimana shalat íed biasanya. Namun 
tidak perlu khutbah setelah shalat. Wallahu a’lam(70). 

 
(67) Az-Zawiyah adalah nama lokasi dekat Bashroh, di situ 
dahulu ada qoshr (rumah) nya Anas bin Malik (lihat Fathul 
Baari 2/475) 
(68) Atsar ini disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-
Mushonnaf (no 5803). Maksudnya yaitu Anas 
mengumpulkan keluarganya dan memerintahkan budaknya 
untuk menjadi imam, dan mereka shalat dua rakaát 
sebagaimana shalatnya imam kaum muslimin. 
(69) Shahih al-Bukhari 2/22-23 
(70) Lihat Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah 8/306 
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Ceger, 18 April 2020 (25 Sya’ban 1441 H) 
 
 
 
 


